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การพั ฒ นาและเปิ ด สอนหลั ก สู ต รนานาชาติ แ ละหลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเทศของ
มหาวิทยาลั ย สุ โขทัย ธรรมาธิร าชถือเป็นเรื่องใหม่ การดาเนินการต้องสอดคล้ องกับประกาศและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยการพัฒนาและจัดทาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และมีแนวปฏิบัติที่เหมือนกับหลักสูตรปกติ แตกต่างเพียงเนื้อหาสาระ ลักษณะของ
หลักสูตร และรูปแบบการจัดหลักสูตร อย่างไรก็ตาม สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่มี
กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร แต่ในหลักการแล้วการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
ควรด าเนิ น การโดยมี ค ณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช า
ที่เกี่ยวข้องหรือสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ผู้ใช้บัณฑิตและดาเนินการ
จั ดทาเอกสารหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรในแต่ล ะระดับ โดยให้ มีหั ว ข้อ
การจั ดทาเอกสารหลั กสู ตรตามที่ สกอ. กาหนด ดังนั้น การมีคู่มือฯ จึงเป็นสิ่ งจาเป็น เพราะจะ
เอื้อประโยชน์และอานวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
คู่มือการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเล่มนี้จัดทาขึ้นโดยอาศัยข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิก าร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ที่เกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตร
คู่มือเล่มนี้สาเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาของผู้อานวยการสานักวิชาการ (รองศาสตราจารย์
ดร.สมโภช รติโอฬาร) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา ทองประยูร รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง รองศาสตราจารย์
ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน (คุณรัชนี พลแสน) และรักษาการ
ในตาแหน่งหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร (คุณพิมพา สมใจ) ที่กรุณาตรวจและให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ให้ คาปรึกษา ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ผู้ เขียนขอขอบคุ ณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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1

บทที่ 1

บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติ และ
หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ
เนื่องจากสภาพโลกาภิวัตน์มีการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุน ทาให้ตลาดแรงงาน
ในอนาคตต้ องการคนที่มี ความสามารถด้ านภาษาต่ างประเทศ ส่ งผลให้ ความต้ องการหลั ก สู ต ร
นานาชาติ และหลั กสู ตรภาษาต่ างประเทศมี มากขึ้ น ขณะเดี ย วกั น ประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ต่ า งเกิ ด ความตื่ น ตั ว ที่ จ ะพั ฒ นาความร่ ว มมื อ และเสริม สร้า งความเข้ ม แข็ งในภูมิ ภ าคของตนเอง
ดั ง สะท้ อ นในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ มุ่ ง เน้ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่ว มกันในภูมิภ าคเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) และทิศทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้ อย่ างยั่ งยื น วางรากฐานการพั ฒนาทุนมนุ ษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวั ตกรรม
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558, น. 5)
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
เป็นมหำวิทยำลัยเปิดที่ใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกลชั้นนำของโลก ให้กำรศึกษำตลอดชีวิตสำหรั บ
ทุกคน” โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ พัฒนาชุมชน องค์กร และ
สถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้ง วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้และ
ภู มิ ปั ญ ญา ตลอดจนอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศิ ล ปวั ฒ นธรรม จึ ง ได้ มี ก ารผลั ก ดั น นโยบายที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จาก
นโยบายที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ได้แก่
แผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2556-2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน และแผนพัฒนา มสธ. ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556 – 2570)
(กองแผนงาน, 2556 และ 2557) โดยในปีการศึกษา 2557 มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา
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นิเทศศาสตร์อาเซียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรที่พัฒนาต่อมาอีก
จ านวน 3 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าอาเซี ย นศึ ก ษา
(หลั กสู ตรนานาชาติ) โดยมี ความร่วมมือกับมหาวิทยาลั ยต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
หลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ) และหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้
ทุกประเภท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
และเป็นการวางแผนการประเมินผลให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมาย
และจุดประสงค์จริงหรือไม่ เพื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป ดังนั้น
หลักสูตรที่ดีและเหมาะสมจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ (อิทธิพงษ์ รอดศรี, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาและเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถือเป็นเรื่องใหม่ ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไม่ มี ก ระบวนการและขั้ น ตอนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร แต่ ใ นหลั ก การแล้ ว การพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี
ประสิทธิภาพ ควรดาเนินการโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรทั้ งภายในและภายนอกสถาบัน ผู้ใช้บัณฑิตและ
ดาเนินการจัดทาเอกสารหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในแต่ละระดับ โดยให้มี
หัวข้อการจัดทาเอกสารหลักสูตรตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, ม.ป.ป.)
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศจึงได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบ กลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับนานาชาติต่อสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการฯ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
ประเมิน ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรนานาชาติออกมาเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2557 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติ และต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง ระบบ กลไกการพัฒนา และบริหารหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2558 โดยสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 20/ 2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
มี ม ติ เ ห็ น ชอบ และในปี พ.ศ. 2559 อยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง ประกาศฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เปลี่ยนแปลงไป
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ หลั กสู ตรภาษาต่างประเทศบรรลุ ตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ ผู้ เขียนในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการจึงเห็นสมควรจัดทา
คู่มือการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยมีการเพิ่มเติมรายละเอียดจากประกาศ มสธ. เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนา ปรับปรุง และ
บริหารหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สาขาวิชา หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางใน
การดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ และสอดคล้องกับเกณฑ์กระทรวง
ศึกษาธิการ รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน รวมทั้งระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ เ หมาะสม สาขาวิ ช าต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย สามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ หลั ก สู ต ร
ภาษาต่างประเทศได้ ตลอดจนผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนใน
การบริหารจัดการ การกาหนดกฎระเบียบต่างๆ ที่เอื้อต่อการดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือ
การจั ด ท าคู่ มื อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ และหลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเทศของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อให้สาขาวิชา หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมี แนวทางในการดาเนินงานพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศและสอดคล้องกับเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ หลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเทศ
ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน รวมทั้ง
ระยะเวลาดาเนินงานที่เหมาะสม

3. ขอบเขตของกำรจัดทำคู่มือ
คู่ มื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น คู่ มื อ การด าเนิ น งานด้ า นพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ และหลั ก สู ต ร
ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคู่มือนี้เป็นคู่มือสาหรับผู้บริหาร สาขาวิชา
บุคลากรสานักวิชาการ เลขานุการกิจสาขาวิชา คณะกรรมการ/ คณะทางานพัฒนาหลักสูตร โดย
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อ้างอิงจากประกาศทบวงมหาวิทยาลั ย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลั กสู ตรนานาชาติ และ
หลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเทศของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2542 (ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
“สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศ มสธ. เรื่อง ระบบ กลไกการพัฒนา และบริหารหลักสูตรนานาชาติ ของ มสธ. พ.ศ. 2558
ข้อบั งคับ มสธ. ว่าด้ว ย หลั กสู ตรนานาชาติ พ.ศ. 2557 ตลอดจนแนวทางการด าเนิ นงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. นิยำมศัพท์
4.1 กำรพัฒนำหลักสูตร หมายถึง การจัดทาหลักสูตรขึ้นใหม่โดยที่ไม่มีหลักสูตรเดิม
เป็นพื้นฐานอยู่ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของสังคม
4.2 หลักสูตรปกติ หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน
และอาจมีบางชุดวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้
4.3 หลักสูตรนำนำชำติ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐานและเปิดโอกาส
ให้ใช้ภาษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาได้
โดยเนื้อหาหลักสูตรต้องมีลักษณะนานาชาติศึกษา (International Studies Program) ที่ควรมีเนื้อหา
สาระกิจกรรมครอบคลุมการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองของประเทศต่างๆ
ซึ่งอาจศึกษาในลักษณะภูมิภาคการศึกษา (Area Studies) เช่น ไทยศึกษา อเมริกาศึกษา เอเซียศึกษา
เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี (Common Understanding) การพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน (Interdependent World) การขยายโลกทัศน์ให้กว้าง (Global Perspective) สู่การเป็น
ประชาคมโลกที่ต้องมีการค้าขายแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การถ่ายทอดความรู้ทาง
เทคโนโลยี (Technology Transfer)
4.4 หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ หมายถึง หลักสูตรภาษาต่างประเทศทุกภาษาที่ใช้
สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
4.5 สถำบันต่ำงประเทศ หมายถึง สถาบันการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิจัยและสถาบันอื่น
ในต่างประเทศที่จัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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4.6 แบบฟอร์ม มคอ.2 หมายถึง เอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่แสดงหัวข้อและ
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) และแบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษานั้นๆ
4.7 มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4.8 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ

5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดทำคู่มือ
การจั ด ท าคู่ มื อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ และหลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเทศของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คาดว่าจะมีประโยชน์ ดังนี้
5.1 สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศได้
5.2 ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการบริหารจัดการ
การกาหนดกฎระเบียบต่างๆ ที่เอื้อต่อการดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศได้

บทที่ 2

การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน
การจั ด ท าคู่ มื อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ และหลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเทศของ
มหาวิทยาลั ย สุ โขทัยธรรมาธิราช ผู้ เขียนได้ วิเคราะห์ระบบงานและศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ โดยลาดับเนื้อหาการนาเสนอดังนี้
1. การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. การแบ่งส่วนราชการของสานักวิชาการ
3. การจัดกลุ่มงานของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
4. นโยบายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

1. การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558)
1.1 ปณิธาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการ
ศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ ผู้ประกอบอาชีพและ
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาต่ อ ส าหรั บ ทุ ก คน เพื่ อ สนองความต้ อ งการของบุ ค คลและสั ง คมด้ ว ย
การจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
สื่อออนไลน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
1.2 พันธกิจ
1.2.1 ผลิตบัณฑิต
1.2.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ
1.2.3 พัฒนาชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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1.2.4 วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย
1.2.5 อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
1.3 วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนาของโลกที่ใช้ระบบ
การศึกษาทางไกลให้การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
1.4 เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์
1.4.1 เพื่อพัฒนา มสธ. ให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิด ทางไกลชั้นนาที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล
1.4.2 เพื่อผลิ ตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
1.4.3 เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาสู่ระบบ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
1.5 การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ
12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานด้านวิชาการ คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีสานัก
ต่างๆ 11 สานัก รับผิดชอบงานด้านสนับสนุน วิชาการ คือ สานักวิชาการ สานักทะเบียนและวัดผล
สานักเทคโนโลยีการศึกษา สานักบริการการศึกษา สานักบรรณสารสนเทศ สานักพิมพ์ สานักการศึกษา
ต่อเนื่อง สานักคอมพิวเตอร์ และสานักบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบันซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสานักอีก 1
สถาบั น คื อ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา โดยมี ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เ ป็ น หน่ ว ยงานบริห ารส่ ว นกลาง
(รัชนี พลแสน, 2557, น. 4-6) ดังภาพที่ 2.1 การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในหน้า 9
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สายวิชาการ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สายสนับสนุนวิชาการ
สานักงานอธิการบดี
สานักวิชาการ
สานักทะเบียนและวัดผล
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
สานักบริการการศึกษา
สานักบรรณสารสนเทศ
สานักพิมพ์
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
สานักคอมพิวเตอร์
สานักบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภาพที่ 2.1 การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่มา: http://www.stou.ac.th/Home/aboutSTOU/administrator.html

2. การแบ่งส่วนราชการของสานักวิชาการ
สานักวิชาการเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจดังนี้ (สานักวิชาการ มสธ., 2559)
2.1 วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบการศึก ษา
ทางไกลทีไ่ ด้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
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2.2 พันธกิจ
2.2.1 สนับสนุน ส่งเสริมด้านหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 ส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ การผลิตชุดวิชาและระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมการพัฒ นาคณาจารย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางวิช าการใน
ระบบการศึกษาทางไกลและสนับสนุนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.4 บริหารจัดการอบรมประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2.5 สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการบริหารงานของสานัก
ให้มีประสิทธิภาพ
2.3 การแบ่งส่วนราชการภายในของสานักวิชาการ
การแบ่งส่วนราชการภายในของสานักวิชาการ ประกอบด้วย สานักงานเลขานุการ
และฝ่ายต่างๆ 5 ฝ่าย ได้แก่ สานักงานเลขานุการ ฝ่ายตารา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ และฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ดังนี้ (รัชนี พลแสน, 2557, น. 8-14)
2.3.1 สำนักงำนเลขำนุกำร
มีห น้ าที่ รั บผิ ดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ งานพั ส ดุ งานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ งานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิชาการ งานเลขานุการที่
ประชุมสภาวิชาการ งานสนับสนุนการขอตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ งานบริหารงานบุคคล
งานงบประมาณและการเงิน งานประกันคุณภาพ งานจัดการความรู้ งานควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง งานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) งานกิตติเมธี
งานเลขานุการกิจสาขาวิชา การประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการ และอานวยความ
สะดวกในการดาเนินงานต่างๆ ของสานักวิชาการ งานฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
2.2.2 ฝ่ำยตำรำ
มีหน้าที่รับผิ ดชอบงานสนับสนุนงานเขียนทางวิชาการ งานสนับสนุ นการ
ผลิตชุดวิชา งานฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการ รวมทั้งการประสานงานการขอใช้ลิขสิทธิ์ผลงานทาง
วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย และ
งานเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
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2.2.3 ฝ่ำยพัฒนำคณำจำรย์
มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตชุดการสอนทางไกล การจัด
อบรมการเป็นบรรณาธิการชุดวิชา การจัดอบรมเทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรม
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การจัดประชุม/ สัมมนาทาง
วิชาการ งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ.12 ปี และงานเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
2.2.4 ฝ่ำยประสบกำรณ์วิชำชีพ
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการประสานงานและสนั บ สนุ น งานจั ด อบรมเข้ ม
ประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับตามหลักสู ตรการศึกษา และ
การจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งจัดตามความต้องการของสาขาวิชา งานประเมินผลการจัดอบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชาระดับปริญญาตรี เพื่อนาผลการประเมินสนับสนุน
การบริหารจัดการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ
นักศึกษาและงานทะเบียนบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร
2.2.5 ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน
ฝ่ ายพัฒ นาหลักสูตรและการสอน มีห น้าที่ประสานงาน และดาเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ ประเมิน/ ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา
ต่างๆ ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และต่ากว่าปริญญาตรี การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเปิ ดสอนหลั กสู ตร (ตามนโยบายมหาวิทยาลั ย) ประเมินหลั กสู ตร รับผิ ดชอบงานเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒ นา/ ประเมิน / ปรับปรุงหลั กสู ตร และคณะกรรมการ/ คณะทางานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย งานจัดทา แก้ไข เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งจัดทา
แก้ไขระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับหลักสูตร งานตรวจร่าง/ วิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลหลักสูตร
ก่อนเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาวิชาชีพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานดาเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ การกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง งานประสานงานเพื่อติดตาม/ ตรวจสอบ/ วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทา
มคอ.7 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร งานจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร
งานจั ดประชุมสั มมนาเกี่ย วกับ หลั กสู ตร งานแผนพัฒ นาวิช าการสู่ ส ากล งานจัด ทาและเผยแพร่
เอกสารหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย/ ฉบับภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา งานจัดทา
โครงสร้างหลักสูตรในระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย-

12
ธรรมาธิร าช งานจั ดทาข้อมูล รายละเอียดหลั กสู ตรเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต
งานรวบรวมมติที่ประชุมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งประสานงาน ให้คาแนะนา ตอบปัญหา
สาขาวิชาและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ดังภาพที่ 2.2 การแบ่งส่วนราชการของสานักวิชาการ
สานักวิชาการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการบริหาร

การศึกษาระดับสานัก

สานักวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์

สานักงานเลขานุการ

ฝ่ายตารา

ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ภาพที่ 2.2 การแบ่งส่วนราชการของสานักวิชาการ

3. การจัดกลุ่มงานของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ฝ่ ายพัฒ นาหลั กสู ตรและการสอน จัดตั้ง ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2522 ตามราชกิจจานุเบกษา
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสานักต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 9 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ขึ้นอยู่ภายใต้สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ทบวงมหาวิทยาลัย,
2522 อ้างในรัชนี พลแสน, 2557, น. 16) เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการให้บริการ และ
ประสานงานด้านการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามปณิธานของมหาวิทยาลัย (พิมพา สมใจ, 2552, น. 7) เพื่อให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์และได้มาตรฐานการอุดมศึกษา จัดทาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน
ของสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รัชนี พลแสน, 2557, น. 18)
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3.1 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: SWOT Analysis) มีดังนี้ (ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน สานักวิชาการ มสธ., 2556)
3.1.1 จุดแข็ง (Strengths)
1) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
2) บุ คลากรส่ ว นใหญ่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการปฏิบั ติ ง าน
รวมทั้งมีความรับผิดชอบสูง
3) บุ คลากรมีความเสี ยสละอุทิศตนให้ กับงานและให้ ความร่ว มมือ ต่ อ
ส่วนรวมเป็นอย่างดี
4) หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่ดีในการทางาน (ระบบและกลไกการพัฒนา
ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554)
3.1.2 จุดอ่อน (Weakness)
1) มีพื้นที่จากัดในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเอกสารสาคัญที่ไม่สามารถทาลายได้
2) บุคลากรมีภาระงานมากทาให้ไม่มีเวลาสร้างสรรค์งานใหม่/ ทาวิจัย
เพื่อพัฒนางานวิชาการ
3) บุคลากรยังขาดความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษในการสื่ อสาร
และการจัดการระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.1.3 โอกำส (Opportunities)
1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการ ประกอบกับมีการสอบถามข้อมูลด้านหลักสูตรจากผู้บริหาร และสาขาวิชาบ่อยครั้ง
ทาให้ ฝ่ ายฯ ต้องพัฒ นาระบบสารสนเทศด้านหลั กสู ตรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการดาเนินงานและ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพท าให้ ห น่ ว ยงาน
สนับสนุนด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนต้องมีระบบการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนที่
เข้มแข็ง
3) การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ทาให้มหาวิทยาลัย
ต้ อ งพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถรวมทั้ ง ต้อ งพั ฒ นา/ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์โดยยกระดับการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงาน
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3.1.4 ภำวะคุกคำม (Threats)
1) ภารกิจของฝ่ายฯ เป็นเพียงการสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงาน
การดาเนินงานด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถกาหนดแผนงาน/ กิจกรรมเชิงคุณภาพ
ล่วงหน้าที่ชัดเจนได้ ต้องขึ้นกับแผนการดาเนินงานของแต่ละสาขาวิชาเป็นหลัก
2) การก าหนดให้ มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการดาเนินการให้บรรลุผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทาให้ปริมาณ
ภาระงานของฝ่ายเพิ่มขึ้น แต่อัตรากาลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานและภาระงานที่เพิ่มขึ้น
3) การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบางหลักสูตรของ สกอ.
เป็นไปอย่างล่าช้า และมีข้อสังเกตให้ปรับแก้หลายครั้ง ทาให้ต้องเลื่อนการเปิดสอนหลักสูตรและ
กระทบต่อการรับนักศึกษา
4) การรับรองหลักสูตร และคุณวุฒิของ ก.พ. องค์กรวิชาชีพ สภาวิชาชีพ
มีความล่าช้าทาให้มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาอย่างมาก
3.2 กลุ่มงานของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนแบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 4 งาน ได้แก่
3.2.1 งำนพัฒนำหลักสูตร
3.2.2 งำนสำรสนเทศและประเมินหลักสูตร
3.2.3 งำนปรับปรุงหลักสูตร
3.2.4 งำนเอกสำรหลักสูตร
3.2.5 งำนธุรกำร
งานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.2.1 งำนพัฒนำหลักสูตร
มี ห น้ า ที่ ป ระสานงาน และด าเนิ น การ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับต่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร (ตามนโยบายมหาวิทยาลั ย)
รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร การจัดทา แก้ไ ข เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
ว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าฯ การติ ด ตามและรายงานความก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ประสานงาน รวบรวม จัดทา และบริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดอาจารย์ประจา
หลักสูตร การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจ/ วิเคราะห์ร่างหลักสูตรใหม่ก่อนเสนอ
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เวียนแจ้งและดาเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
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สาหรับตาแหน่ง วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร และ
สภาวิชาการ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอ สกอ. คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
การจั ดทาข้อมูล สารสนเทศเกี่ย วกับหลั กสู ตรใหม่ ให้ คาแนะนา/ ตอบปัญหาเกี่ยวกับ การพัฒ นา
หลักสูตร การรับรองหลักสูตร และคุณวุฒิแก่สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ใน
คณะกรรมการ/ คณะทางานต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
3.2.2 งำนสำรสนเทศและประเมินหลักสูตร
มีหน้าที่ประสานงาน และดาเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับต่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ประสานงานในการประเมิ น หลั ก สู ต ร ติ ด ตามและรายงาน
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตร/ ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับหลักสูตรให้แก่สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ จัดทา/ ติดตามและประเมิน
คารั บรองการปฏิบั ติราชการประจ าปี วิเคราะห์ จัดทา/ ติดตามและประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี งานประสานงาน/ ตรวจสอบ/ วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทา มคอ.7 รายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน งานแผนพัฒ นาวิช าการสู่ ส ากล งานจัดทาข้อมูล สารสนเทศต่า งๆ ของฝ่ ายฯ เพื่ อ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง Internet, Intranet จัดทาข้อมูลหลักสูตรเพื่อรายงาน ก.พ.ร. และ
สกอ. งานบริการข้อมูลการประเมินหลักสูตร ให้คาแนะนา/ ตอบปัญหาเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
และปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ/ คณะทางานต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
3.2.3 งำนปรับปรุงหลักสูตร
มี ห น้ า ที่ ป ระสานงาน และด าเนิ น การ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทั้ ง ในระดั บ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
รับผิดชอบงานเลขานุ การคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสูตร ติดตามและรายงานความก้าวหน้า ใน
การปรับปรุงหลักสูตร จัดทาฐานข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร ตรวจวิเคราะห์ร่างหลักสูตรปรับปรุงและ
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูล
การปรับปรุงหลักสูตรเสนอผู้บริหารและสภาวิชาการ จัดทาข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติ หลักสูตรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตร
ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ประสานงาน
กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องการรับรองหลักสูตรปรับปรุง เสนอหลักสูตรปรับปรุง
ต่อสภาวิชาชีพเพื่อขอรับการรับรอง เวียนแจ้งและดาเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร จัดทาแก้ไข

16
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร ให้คาปรึกษาแนะนาสาขาวิชาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และให้บริการข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.4 งำนเอกสำรหลักสูตร
มีหน้ าที่รั บผิ ดชอบจัดทาและเผยแพร่เอกสารหลั กสู ตรการศึกษาสาขาวิชา
ต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับภาษาไทย) แก่นักศึกษา คณาจารย์ และหน่วยงาน
ต่างๆ จัดทาและเผยแพร่เอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ (ฉบับภาษาอังกฤษ) แก่คณาจารย์
และหน่วยงานต่างๆ จัดทาและเผยแพร่ข้อมูลโครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร (ฉบับภาษาไทยและ
ฉบับภาษาอังกฤษ) ทาง Internet แก่นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป คณาจารย์และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
เผยแพร่ รู ป แบบ e-Book ทาง Intranet งานจั ด ท าโครงสร้ า งหลั ก สู ต รในระบบสารสนเทศงาน
ทะเบี ย นและงานบริ การการศึกษาของมหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราช (Intranet) จัดทาข้อมูล
หลักสูตรที่เปิดดาเนินการเรียนการสอนประจาปีการศึกษาบนระบบฐานข้อมูล เพื่อการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. รวบรวมมติที่ประชุมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ ประเมิน/
ปรั บปรุ งหลั กสู ตรทุ กระดั บ การศึ กษา รวบรวมรายชื่ อ วั ตถุ ประสงค์ แ ละค าอธิ บ ายของชุ ด วิ ช า
ทุกหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลการเรียกชื่อหลักสูตร ปริญญาและอักษรย่อหลักสูตรให้เป็น
ปัจจุบัน บริการรวบรวม/ ค้นคว้าเอกสารจากสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ย วข้อง รวมทั้งให้ บ ริ การค้น คว้า และตรวจสอบข้ อ มูล หลั กสู ต รแก่ส าขาวิช าและหน่ว ยงานอื่ น
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา/ การแปลหลักสูตรและปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมการ/ คณะทางานต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
3.2.5 งำนธุรกำร
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นสารบรรณและธุ ร การ การรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ
เวี ย นหนั ง สื อ แยกประเภทและจั ด เก็ บ เอกสาร ร่ า งโต้ ต อบหนั ง สื อ รั บ ผิ ด ชอบงานงบประมาณ
อัตรากาลั ง รวบรวมและจั ดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จัดทาบัญชีควบคุมและดูแลการเบิกจ่าย
เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ประสานงานการผลิตและสาเนาเอกสาร ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกฝ่ายฯ
ดังภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
สานักวิชาการ ในหน้า 17
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หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน

น.ส.รัชนี พลแสน
(นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ)

งานสารสนเทศ
งานปรับปรุงหลักสูตร งานเอกสารหลักสูตร
และประเมินหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตร
รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้างาน

รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้างาน

รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้างาน

รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้างาน

นางพิมพา สมใจ
(นักวิชาการศึกษา
ชานาญการพิเศษ)

น.ส.เชาวนี อ้นลาพูน
(นักวิชาการศึกษาพนักงาน)

น.ส.มณีรัตน์
สุวรรณพรหมา
(นักวิชาการศึกษา
ชานาญการพิเศษ)

น.ส.กรรณิการ์
สถิรวรกุล
(นักวิชาการศึกษาชานาญ
การ)

น.ส.ณัฏฐณิชชา
เพชรบัวศักดิ์
(นักวิชาการศึกษา พนักงาน)

น.ส.ฐิติกา ถาวร
(นักวิชาการศึกษา –
ลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน)

น.ส.ธนัญญา เฉลยผล
(นักวิชาการศึกษาพนักงาน)

น.ส.วีระวรรณ เพ็งศรี
(นักวิชาการศึกษา –
ลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน)

น.ส.อรวลัญช์ เสือแดง
(นักวิชาการศึกษา–ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน)

งานธุรการ

น.ส.เกตสุดา
จันทร์ประเสริฐ
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร –
พนักงาน)

นางคนึงนิจ ณ นคร
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชานาญงาน)

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ
ที่มา: ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ มสธ., 2557
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4. นโยบายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการโน้มนาประเทศไปในทางที่พึงประสงค์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและศิลปวัฒนธรรม เป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนา
มนุษย์ให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและทรัพยากรมนุษย์นี้เองที่เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ประเทศ
มีการพัฒนาทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเนื่องจากความทันสมัยของเทคโนโลยี การติดต่อ
สื่ อสารที่กว้างไกลที่ได้เพิ่มบทบาทของความร่ว มมือระหว่างประเทศ รวมถึงการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนทาให้เกิดข้อตกลงและนโยบายในหลายๆ ด้านร่วมกัน ดังนั้น นโยบายและแผนที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาให้มีความเป็นนานาชาตินั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการดาเนิน
นโยบายร่วมกัน โดยสรุปสาระสาคัญด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
สรุปสาระสาคัญดังนี้
“หมวด ๕ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ มาตรา 80 (3) บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารพั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2557)
ในปี พ.ศ.2559 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ยก (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย ฉบับลงประชามติ ปี พ.ศ. 2559 โดยมีจุดเน้น ด้านการศึ กษาในหมวด 16
การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ดังนี้ (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, 2559, น. 93)
4.1.1 ให้สามารถเริ่มดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
4.1.2 ให้ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
4.1.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่
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เหมาะสมกับ ความสามารถและประสิ ทธิภ าพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุ ณธรรมใน
การบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
4.1.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตามความถนั ด และปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว
โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
สรุปสาระสาคัญดังนี้
“ข้อ 5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุ ณภาพ
คนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล
พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝน
เป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์
มี ร ะเบี ย บวิ นั ย พั ฒ นาคนด้ ว ยการเรีย นรู้ ใ นศาสตร์ วิท ยาการให้ ส ามารถประกอบอาชีพ ได้ อ ย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยม
การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ข้อ 5.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และสั ง คม ให้ ความส าคัญกั บ การสร้า งความพร้ อมในการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ย น
เป็นการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากร
ในทุกภาคส่ว นเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึ กษาทั้งของรัฐ และเอกชนให้มี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน กาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของ
คุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการนาเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน” (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การพัฒนาประเทศในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” โดยจุดเน้นการพัฒนาคนที่สาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีดังนี้
“การพั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถของคน มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้อง
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กับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนใน
แต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม และการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและ
ยกระดับการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคี
หรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้ พร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้ องให้
ความสาคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย” (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, น. 13)
4.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)
แนวนโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
มีดังนี้
“วัตถุประสงค์ข้อ 1) พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลั ก ของ
การพัฒนา
แนวนโยบายข้อ (4) ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ
วัตถุประสงค์ข้อ 3) พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน
และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
แนวนโยบายข้ อ (5) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศด้ า นการศึ ก ษา
พั ฒ นาความเป็ น สากลของการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การเป็ น ประชาคมอาเซี ย น และเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การแข่งขันของประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่าง
สันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน” (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
อย่างไรก็ตาม แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา โดยอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
จึงได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชุมระดมความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วยก (ร่าง) กรอบ
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผนฯ คือ การ
มุ่ ง เน้ น การประกั น โอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษา การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต
ภายใต้ สั ง คมแห่ ง ปั ญ ญา (Wisdom-Based Society) สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ (Lifelong Learning

21
Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment)
เพื่อให้ พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปี
ข้างหน้า โดยวิสัยทัศน์ของ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับการสร้างระบบการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ทุน มนุ ษย์ และรองรั บ การศึ กษา การเรียนรู้และความท้า ทายที่เป็ น พลวัต ของโลกศตวรรษที่ 21
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, น. 3 และ 6)
4.4 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 — 2561
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 — 2561 มีดังนี้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2554, น. 10 – 30)
4.4.1 มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของ
ประเทศ มีความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน”
4.4.2 มีกำรกำหนดเป้ำหมำยปี 2561 ไว้ดังนี้
1) มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications
Framework: NQF) และมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการรับรองสมรรถนะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น
โดยมีสัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา:
สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 60 : 40
5) กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65
และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
6) ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2554
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4.4.3 มี ก รอบกำรด ำเนิ น งำน พั ฒ นำกำรผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คน โดย
1) กาหนดทิศทางความต้องการกาลังคนและสร้างระบบความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มอาชีพ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/ องค์กรผู้ใช้ สถาบันการศึกษา
ศูนย์ฝึกอาชีพ/ผู้ผลิต
2) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อรับรองความรู้เชิงวิชาการ
สมรรถนะวิชาชีพ ของผู้สาเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ ประเภทการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อม
จัดตั้งองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู
อาจารย์ ผู้บริหาร และสถาบันการศึกษา
3) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเลือกเรียน ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการของตนเอง ตลาดแรงงาน และ
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้ใน
งานอาชีพ โดยขยายระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกหัดงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการทางาน
ควบคู่การเรียน
4.4.4 มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์และมำตรกำร สรุปดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1: ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ ประกอบด้วย
10 มาตรการ เช่น จัดระบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย เพื่อเปิดโอกาสให้กาลังคนเข้ามาเรียนรู้
และออกไปประกอบอาชีพ จัดระบบรับรองประสบการณ์ของบุคคล และระบบสะสมหน่วยการเรียน
(Credit Bank System) พัฒนาหลักสูตรเน้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรเชิงกว้าง ให้มีการจัดการศึกษา
และเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทางาน (Worked Integrated Learning : WIL) เป็นต้น
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาคุณภาพกาลังคนทุกระดับ ประกอบด้วย 7
มาตรการ เช่น การพัฒนากาลังคนให้มีความรู้ ทักษะและคุณภาพเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ
(Skill Intensive) พัฒนากาลังคนระดับสูงเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้
พัฒนาตนเอง ส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted & Talented)
เป็นต้น
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3: เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
9 มาตรการ เช่น ปรับกระบวนทัศน์การศึกษา ให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่ออาชีพ และส่งเสริม
ค่านิยมด้านอาชีวศึกษา พัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะ และระบบเทียบโอนตามความรู้และ
ประสบการณ์ตามมาตรฐานสมรรถนะ จัดการศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติใน
สัดส่วนมากกว่าทฤษฎีและการเรียนรู้งานอาชีพ ขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นต้น
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งสาขาขาดแคลนและจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 8 มาตรการ เช่น ส่งเสริมให้
นักเรียนเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จัดทาฐานข้อมูลกาลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Science and Technology : S&T) และสาขาอื่น ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งกาลังคนสาขาขาดแคลนและสาขาจาเป็นให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เป็นต้น
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของกาลังแรงงาน
ประกอบด้วย 11 มาตรการ เช่น พัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับผู้ประกอบการ จัดการ
ฝึกอบรมอาชีพต่อยอดให้ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (9+1) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (12+1) ที่ไม่ได้
ศึกษาต่อ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะหลัก (Core Competencies) โดยสอดแทรก
ในหลักสูตรฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
สถานศึกษาในท้องถิ่น เป็นต้น
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6: เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริการที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนากาลังคน ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี สร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างภาคธุรกิจ เอกชน
สถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล
รวมทั้งในกลุ่มจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค ปรับรูปแบบขององค์กรและ/หรือกฎกติกาต่างๆ ที่
เอื้ออานวยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) เป็นต้น
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7: เสริมสร้างความเข้มแข็งของครู คณาจารย์ และ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น พัฒนาระบบการผลิตครู - อาจารย์ สาหรับการศึกษาสายอาชีพ
หรือผลิตครูช่างให้มีคุณภาพและพอเพียง พัฒนาครูประจาการและ ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
จัดทามาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจให้ผู้มีประสบการณ์
ในอาชีพมาเป็นครู — อาจารย์ การศึกษาอาชีพ โดยให้ค่าตอบแทนตามความสามารถ (Pay per Performance)
เป็นต้น
8) ยุทธศาสตร์ที่ 8: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อกาหนด
นโยบาย เป้าหมาย วางแผนผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
(National Qualification Framework — NQF) พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Thai Vocational
Qualification — TVQ) และจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กาหนดศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน (Area of Excellence และ
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Center of Excellence) สร้างกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างการพัฒนากาลังคนใน
ระดับประเทศและการพัฒนากาลังคนในระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป็นต้น
9) ยุทธศาสตร์ที่ 9: สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนา
กาลังคน ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น สนับสนุนสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมผลิตและ
พัฒนากาลังคน กาหนดทิศทางความต้องการกาลังคน และจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษา องค์กร
ผู้ใช้กาลังคนทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความพร้อมให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ใน
การพัฒ นาระบบข้อมูล กาลั งคนร่ วมกัน แลกเปลี่ ยนข้อมูล ระหว่างกัน (Data Exchange) เป็นต้น
4.5 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
เป้าหมายของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) คือ
“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่ งยื น ของท้องถิ่น ไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือข่าย
อุ ด มศึ ก ษา บนพื้ น ฐานของเสรี ภ าพทางวิ ช าการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิ ง ระบบ”
(สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)
4.5.1 ประเด็นทิศทำงและนโยบำยของกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว
ประกอบด้วย 9 ประเด็น ดังนี้
1) รอยต่ อ กั บ การศึ ก ษาระดั บ อื่ น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง สนั น สนุ น การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเต็มความสามารถ รัฐควรขยายการลงทุนเอง และส่งเสริมให้เอกชนสร้างให้โรงเรียนเฉพาะ
และห้องเรียนเฉพาะเพื่อรองรับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ต้องมีการจัดหลักสูตรและการดูแล
นั ก เรี ย นกลุ่ ม นี้ เ ฉพาะ เปิ ด ให้ ผู้ จ บอาชี ว ศึ ก ษาสามารถเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ ด้ ว ย
ความยืดหยุ่นโดยศึกษาในเงื่อนไขเวลาที่ไม่บีบรัดและการสะสมหน่วยกิตในทานองธนาคารหน่วยกิต
อุดมศึกษาปรั บ กระบวนทัศน์ กลไกทางานร่ ว มกับ อาชีว ศึก ษาและภาคการผลิ ตจริ ง อุดมศึ ก ษา
ควรแบ่งเวลาของตนเองให้การสนับสนุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ต้องเร่ งทบทวน
การผลิตและพัฒนาครูป้อนโรงเรียนใหม่
2) การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทา
หลักเกณฑ์การกากับอย่างต่ อเนื่ อง รวมทั้งใช้เครื่องมือเชิงนโยบายและการเงินเพื่อลดหลั กสู ตรที่
ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม ลดเลิกคณะและสถาบันที่ไม่มีคุณภาพ สร้ างกลไกการประเมินคุณภาพ
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มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการทาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลั ยเป็ น
4 กลุม่ คือ
(1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community Colleges)
(2) กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปี (4-year University) และมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts University)
(3) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
(Specialized University) มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive)
(4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และมหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา (Graduate University)
3) ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการอุดมศึกษา จัดตั้งองค์กรพัฒนาผู้กากับ
นโยบายและผู้ บริหาร ผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้ แก่ผู้ บริหารทุกระดับ
ปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย รวมถึงนายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ระบบการคัดเลือกอธิการบดีและผู้บริหารอื่น จัดให้มีสานักงานของสภามหาวิทยาลัย
มีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเต็มเวลา มีการประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร
สร้างเวทีถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารนโยบายพัฒนาความสามารถใน
การกากับดูแลและการบริหารเพื่อพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับรัฐบาล
4) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ปรับใช้ระบบ
การประเมิ น และจั ดสรรทรั พ ยากรวิ จัยส าหรั บ อุด มศึ กษาตามระบบวิจั ยประเมิ นผล (Research
Assessment Exercise) จั ด สรรทุ น วิ จั ย แบบการประมู ล แข่ ง ขั น ราคา (Competitive Bidding)
ส่งเสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแห่งชาติที่กาหนดนโยบายวิจัย จัดสรรเงินทุน
วิจัยออกแบบระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษาและภาคการผลิต
5) การเงิ น อุ ด มศึ ก ษา รั ฐ จั ด สรรงบประมาณประจ าปี ต ามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม แผนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน แผนโครงสร้างพื้นฐานทางปั ญญา
และตามตัวชี้วัดความสาเร็จของผลงาน (Performance – Based) มากขึ้น พิจารณารูปแบบใหม่ของ
กองทุนประเภทโครงการสมทบ (Contribution Scheme) ที่ถูกต้องเหมาะสม จัดตั้งกองทุ นพัฒนา
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ เชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต จัดตั้งวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย
พัฒนาแรงงานความรู้สนับสนุนท้องถิ่น จัดตั้งองค์กรกันชนเพื่อจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาตามพันธกิจ
อุดมศึกษาและการเจรจาด้านนโยบายกับรัฐบาล
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6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ในการพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มใหม่
สภามหาวิทยาลัยควรกาหนดยุทธศาสตร์การใช้อัตราใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เป็ นเครื่องมือใน
การปรับทิศทางมหาวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยใหม่ควรให้ ความส าคัญต่ อการพัฒนาอาจารย์เป็ น ทีม
กาหนดให้รัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน ขยายบทบาท
และให้โควตาพิเศษสาหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในโครงการที่ไม่ผูกมัดเงื่อนไขการทางานของผู้รับทุนว่า
ต้องทางานในภาครัฐ
7) เครือข่ายอุดมศึกษา สนับสนุนการควบรวมในมิติตา่ งๆ รวมถึงสถาบัน
ในพื้นที่ การช่วยยกระดับระหว่ างองค์กรที่เข้มแข็งและองค์กรใหม่ สร้างเครือข่ ายอุดมศึกษาเพื่อ
พั ฒ นาชุ ม ชน สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ ก ษากับ
ภาคการผลิต การสนับสนุนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
8) การพัฒ นาอุดมศึกษาในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การพัฒ นาเด็กเยาวชนและนักศึกษา การพั ฒ นาครูและบุคลากรในพื้นที่ การสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน
9) โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร์”
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชาติ มหาวิทยาลัยจะเป็นหัวใจของการบริหารจัดการ
และพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น การขับเคลื่อนสังและชุมชนสารสนเทศ การบริหาร
จัดการองค์ความรู้ มีการจัดเก็บข้อมูลของตนเองที่ทันสมัยอยู่เสมอ ข้อมูลของสถาบัน ควรเป็นเงื่อนไข
ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณและการประเมินคุณภาพ จัดระบบการคุ้ มครองผู้บริโภคจากการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศนาสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ
4.6 นโยบายรัฐบาล
สรุ ป ค าแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรั ฐ มนตรี ได้แถลงต่อสภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดย
นโยบายด้านการศึกษาได้กาหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และ
ความเป็นไทย มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ซึ่งรัฐบาลได้ให้
ความสาคัญกับหลักสูตรศึกษาทางไกล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 4 ข้อ ดังนี้
(สานักงานรัฐมนตรี, 2557)
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4.6.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษา
ในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน
ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี
มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสั มมาชีพในพื้นที่ ลดความ
เหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ
4.6.2 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของ
ควำมเป็น ครู เน้ น ครู ผู้ ส อนให้ มีวุฒิ ตรงตามวิช าที่ส อน นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและเครื่องมื อ ที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น
การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.6.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น
ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.6.4 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน
และวัฒนธรรมสำกล และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพื่อเตรียมเข้าสู่
เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน
และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต กระทรวงศึกษาธิการจึง
มีประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ขึ้นโดยมีสาระสรุปได้ดังนี้
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552 อ้างในรัชนี พลแสน, 2556, น. 14-17)
4.7.1 หลักกำรสำคัญของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
1) ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการนาแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจั ดการศึกษาตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็ น
รูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลั กสู ตร
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การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่า บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มงุ่ หวังได้จริง
2) มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes)
ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานขั้ น ต่ าเชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ประกั น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต และสื่ อ สารให้ ห น่ ว ยงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัด
การศึกษา คือ กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึง
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้ บัณฑิตบรรลุ ถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ
3) มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์ และประกาศต่ างๆ ที่ได้ ดาเนินการไว้ แล้ ว
เข้าด้วยกันและเชื่อมโยงเป็ นเรื่องเดียวกันซึ่งจะสามารถอธิบายให้ ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ
4) มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทย
เป็ น ที่ ย อมรั บ และเที ย บเคี ย งกั น ได้ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ดี ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เนื่ อ งจาก
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึก ษาจะช่ ว ยก าหนดความมี มาตรฐานในการจั ดการศึ ก ษาใน
ทุ ก ขั้ น ตอนอย่ า งเป็ น ระบบ โดยเปิ ด โอกาสให้ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาสามารถจั ด หลั ก สู ต ร ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ
คุณภาพของบั ณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้ อย่างมี
ความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็ง
และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย
4.7.2 วัตถุประสงค์ของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
1) เพื่อเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนาไปเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2) เพื่อกาหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนโดยกาหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ ปริญญาของสาขา/ สาขาวิชาต่างๆ และเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาและผู้ ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/ สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลัก และเป็นแนวทาง
ในการวางแผน ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา เช่ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
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3) เพื่อเชื่อมโยงระดับต่ างๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้ เป็นระบบ
เพื่อบุคคลจะได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิตมี
ความชัดเจนและโปร่งใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได้
4) เพื่อช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นกลไกใน
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ ง และใช้เป็นกรอบอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
ของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
5) เพื่อเป็นกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้ างความเข้าใจ
และความมั่นใจในกลุ่ มผู้ ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและ
สถาบั น อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทางาน รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงมี
6) ประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ ามสถาบัน
และการรับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7) เพื่อให้มีการกากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ ละสาขา/
สาขาวิชา
8) เพื่อนาไปสู่การลดขั้นตอน/ ระเบียบ (Deregulation) การดาเนินการ
ให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง
4.7.3 โครงสร้ำงและองค์ประกอบของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ
1) ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) ระดับของคุณวุฒิแสดงถึง
การเพิ่มขึ้นของระดับสติปั ญญาที่ต้องการ และความซับซ้ อนของการเรียนรู้ ที่คาดหวัง นอกจากนี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติยังกาหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเข้ า
หลังจากสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย เพราะเป็นพื้นฐานความรู้ ความสามารถที่สาคัญในการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มต้นที่ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) และสิ้นสุดที่
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ 1
อนุปริญญา (3 ปี)
ระดับที่ 2
ปริญญาตรี
ระดับที่ 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4
ปริญญาโท
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ระดับที่ 5
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6
ปริญญาเอก
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข้ าศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยู่
กั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสม หรื อ เงื่ อ นไขอื่ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ จะมี โ อกาสประสบ
ความสาเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซ้อนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ แบ่งสายวิชาเป็น 2 สาย ได้แก่ สายวิชาการ
เน้นศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านศิลปศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์
สาขาวิ ช านั้ น ๆ เป็ น หลั ก ไม่ ไ ด้ สั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ การประกอบอาชีพ และสายวิ ช าชีพ ซึ่ ง มุ่ งเน้ น
การศึกษาในลักษณะของศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะระดับสูงซึ่งจาเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ และนาไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรียนในสายวิช าการควรจะพัฒ นาความสามารถที่ส าคั ญ ทั้ ง ใน
การทางานและการดารงชีพในชีวิตประจาวัน ส่วนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวข้ องกับความเข้าใจ
การวิจัยและความรู้ทางทฤษฎีในสาขา/ สาขาวิชาและสาขา/ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และ
พัฒ นาความสามารถในการคิดและการแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ต าม
หลักสูตรทั้งสองสายดังกล่าวมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ซึ่งควรสะท้อนให้เห็นในรายละเอียดของเนื้อหา
สาระสาคัญและในชื่อปริญญา ผู้สาเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาต่อระดับสูง
ขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกาหนดเงื่อนไขบางประการของการเข้าศึกษาได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จาเป็นเพียงพอสาหรับการศึกษาต่ อในระดับนั้นๆ และ
บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง
4.7.4 กำรเรี ยนรู้ แ ละมำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ ตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำของประเทศไทย
การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นใน
ตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒ นา
นิสัยในการประพฤติอย่ างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้ วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้ งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
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2) ด้ า นความรู้ (Knowledge) หมายถึ ง ความสามารถในการเข้ า ใจ
การนึกคิดและการนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ดว้ ยตนเองได้
3) ด้านทักษะทางปั ญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถใน
การวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ
ในการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4) ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึ ง ความสามารถในการท างานเป็ น กลุ่ ม
การแสดงถึงภาวะผู้ น า ความรั บ ผิ ดชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ( Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้ องการทักษะทาง
กายภาพสูง เช่น การเต้นรา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skills)
4.7.5 ควำมหมำยและองค์ประกอบของมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 1-7
(มคอ.1-7)
1) มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาของสาขา/ สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกาหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/ สาขาวิชา ปริญญา และองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาเท่าที่จาเป็นจะต้องมี
ในหลักสูตรสาขา/ สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในสาขา/ สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าที่
กาหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชาจะเปิดกว้างและส่งเสริมให้สถาบันต่างๆ
มีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในส่วนที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการหรือเอกลักษณ์ ของแต่ละสถาบัน ซึ่งจะทาให้สถาบันต่างๆ สามารถพัฒนาหลักสูตรได้ อย่าง
หลากหลายแต่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในสาขา/ สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่
เทียบเคียงกันได้
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นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/ สาขาวิชายังได้กาหนดเงื่อนไข
ข้ อแนะน า ในการบริ ห ารจั ด การการเรียนการสอนที่ส ถาบัน อุด มศึ กษาต้ อ งนาไปปฏิบั ติ เพื่อ ให้
หลักประกันว่า หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มคอ. 1 เป็นแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดให้คณะผู้เชี่ยวชาญ
ใช้ในการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
มติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชาใดตามที่คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอแล้วจะเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ มาตรฐานคุณวุฒิดังกล่ าวเป็ น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ตามแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
สกอ. ประกาศใช้ มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชาแล้วจานวน
21 สาขา/ สาขาวิชาดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559)
(1) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
(2) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
(3) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552
(4) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม พ.ศ. 2553
(5) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
(6) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553
(7) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
(8) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554
(9) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554
(10) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ พ.ศ. 2554
(11) มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ พ.ศ. 2554
(12) มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555
(13) มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบาบัด
พ.ศ. 2556
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(14) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบาบัด
พ.ศ. 2556
(15) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2557
(16) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2557
(17) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. 2558
(18) มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. 2558
(19) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี)
(20) มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558
(21) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558
2) มคอ. 2 รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (Programme Specification)
หมายถึง คาอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตบรรลุผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กาหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติใน
หลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ได้
อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ร่วมมือกันวางแผนและจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะช่ วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้อง
เรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทาให้
มั่นใจว่าเมื่อเรียนสาเร็จแล้วจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดง
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียนเพื่อนาไปสู่คุณวุฒิตามที่กาหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิ รายละเอีย ดของหลั กสู ต รจะช่ ว ยให้ นั กศึ ก ษาเลื อ กเรียนในหลั กสู ตรที่เหมาะกั บรู ป แบบ
การเรี ย นรู้ และความต้ องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ ใช้บัณฑิตสามารถใช้ เป็ นข้ อมูล ประกอบการ
พิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย 8 หมวดดังต่อไปนี้
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
3) มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง
และเป็นไปตามที่ผลการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกาหนดไว้
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายและเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝัง ผลการเรีย นรู้
ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ ประสบความส าเร็ จตาม
จุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาหนดแผนการสอน ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆ ที่จาเป็น ต่อการเรียนรู้
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, น. 3) นอกจากนี้ยังกาหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการปรับปรุง มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา ประกอบด้วย 7 หมวดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
4) มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience
Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษา
จะต้องออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนถึง จุดมุ่งหมายและรายละเอียด
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ของการดาเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึก
มีการกาหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังผลการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ
ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักศึกษา และการประเมินการดาเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2558, น. 3) มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วย 7 หมวด
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของ
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
5) มคอ. 5 รายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า (Course Report)
หมายถึง รายงานผลการจั ดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผู้ส อนแต่ล ะรายวิชาเมื่อสิ้ นภาคเรียน
เกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนในวิชานั้นๆ ว่าได้ดาเนินการสอนอย่างครอบคลุมและ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้
เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป
รายงานนี้ จ ะครอบคลุ ม ถึ งผลการเรียนของนัก ศึ ก ษา การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ผ ลการเรี ยนรู้ ข อง
นักศึกษา จานวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการ และสิ่งอานวย
ความสะดวก การวิเคราะห์ ผ ลการประเมินรายวิช าของนักศึ กษา/ หั ว หน้าภาค/ หรือผู้ ประเมิ น
ภายนอก รวมทั้ ง การส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต การวางแผนและให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ
ผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, น. 4)
มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ประกอบด้วย 6 หมวดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
6) มคอ. 6 รายงานผลการด าเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม
(Field Experience Report) หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
ว่าได้บ รรลุ ผลการเรีย นตามแผนที่ว างไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และ
หากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษาในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตั้งแต่เริ่มจน
สิ้นสุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการ และสิ่งอานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึก
ของนักศึกษา/ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ/ พนักงานพี่เลี้ยง (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, น. 4)
มคอ.6 รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วย 6 หมวดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 การดาเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
หมวดที่ 3 ผลการดาเนินการ
หมวดที่ 4 ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร
หมวดที่ 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
7) มคอ. 7 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (Programme Report)
หมายถึง การรายงานผลประจาปีการศึกษาโดยผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่ อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการดาเนินการกับ
มาตรฐานอื่นๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลั กสู ตรจากความเห็ นของผู้ ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
ตลอดจนข้ อเสนอในการวางแผนและพัฒ นารวมทั้ง แผนปฏิบัติ ก ารในการพัฒ นาคณาจารย์ แ ละ
บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง การรายงานผลดังกล่ าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/ คณบดี และใช้เป็นข้อมูล
ศึกษาด้วยตนเองเพื่อปรั บปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็ นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตร
จากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย มคอ. 7 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ประกอบด้วย 9 หมวด
ดังต่อไปนี้
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หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่

1
2
3
4
5
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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเชิงสถิติ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
สรุปการประเมินหลักสูตร
คุณภาพของการสอน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก

ผู้ประเมินอิสระ
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
มคอ. สะท้อนในเรื่องความเป็นนานาชาติในหัวข้อปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาวิชา รวมถึงจานวนหน่วยกิตและองค์ประกอบในข้ออื่นๆ
ที่สัมพันธ์กันโดยแบบ มคอ. มีหัวข้อเรื่องการเทียบโอนเพื่อให้หลักสูตรที่มีระบุข้อมูลในส่วนนี้ เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิมาตรฐานที่จะทาให้หลักสูตรเทียบเคียงกับ
นานาชาติและสามารถถ่ายโอนนักศึกษา หรือส่งบัณฑิตไปทางานต่างประเทศได้ (สานักทะเบียน
และประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554)
4.8 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนาไปปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาใน
การประชุมครั้งที่ 11/ 2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จึงกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขึ้นโดยให้เพิ่มข้อความไว้ท้ าย
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้
“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) และรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รในลั ก ษณะอื่ น
สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาเนิ นการจัดทาระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบท
เฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.6
และ มคอ.7”
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ทั้งนี้ ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน 12 ตัวบ่งชี้
(ซึ่ ง คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเคยก าหนดไว้ ใ นเอกสารแนบท้ า ยประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนด
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนด
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีที่
ระบุ ไว้ใ นหมวดที่ 1-6 ของแต่ล ะหลั กสู ตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิ ตบั ณ ฑิต ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบหรื ออนุ มัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึก ษายัง
ไม่ส ามารถเสนอขอปรั บ ตัว บ่ งชี้ใหม่ได้แล้ ว เสร็จ ให้ ใช้ตัว บ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลั กสู ตรใดมี
ความประสงค์ก าหนดตัว บ่ งชี้ แบบเดิ ม ก็ส ามารถกระท าได้ กรณีห ลั กสู ตรมี ก ารปรับ ตัว บ่ ง ชี้ ใ หม่
ให้นาเสนอ สกอ.รับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
4.9 การดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลด้านสือ่
การศึกษาทางไกล
จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เป็ น มหาวิ ทยาลั ยเปิ ดที่ ใช้ ร ะบบ
การศึกษาทางไกล ประกอบกับในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของโลกอุดมศึกษาด้านความหลากหลายของ
ประเภทและจ านวนสถาบั น กลุ่ มนั กศึ ก ษา และวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน (มยุ รี สิ งห์ ไข่ มุ ก, 2553)
ในการพิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่จะดาเนินการหลักสูตรในระบบการ
สอนทางไกลต้องพิจารณาในเรื่องของการจัดคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจา คณาจารย์พิเศษ บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบบการเรียน
การเรียนการสอนทางไกล กาหนดการเปิดภาคการศึกษาและหลักสูตร การผลิตชุดการสอนทางไกล
การประเมินการเรียนการสอน การจัดสื่อและอุปกรณ์การศึกษา การจัดโปรแกรมชุดคาสั่ง (Software)
การจั ด ห้ อ งสมุ ด ทั้ ง ห้ อ งสมุ ด ธรรมดาและห้ อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อาคาร และสถานที่ รวมทั้ ง
ทรัพยากรอื่นที่มีความจาเป็น (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548, น. 1)
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิด
และดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548 ลงวันที่ 24 มกราคม
พ.ศ. 2549 กาหนดการดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลด้านสื่อการศึกษา
ทางไกลว่า
สถาบั น อุดมศึกษาอาจจัดระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ
ผสมผสานกัน โดยยึดสื่อหลัก ได้แก่ แบบยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก แบบยึดสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็น
สื่อหลัก หรือแบบยึดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก
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สื่อการศึกษาทางไกล สถาบันอุดมศึกษาควรผลิตหรือจัดหาสื่อหลักและสื่อเสริมให้
เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง
สื่อหลัก ต้องเป็นสื่อที่นักศึกษาทุกคนเข้าถึงได้ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้ทุกเรื่อง
และบรรจุเนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาที่มีความพร้อมสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเอง
สื่ อเสริ ม เป็ น สื่ อที่เสริมสาระให้ ชัดเจนหรือเสริมปฏิสั มพันธ์ในระบบการศึกษา
ทางไกล
4.9.1 องค์ประกอบของสื่อหลักและสื่อเสริม มีดังนี้
1) ในกรณีที่ยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก ให้ประกอบด้วยแนวการศึกษาหรือ
แบบฝึกปฏิบัติ (Study Guide/ Workbook) ตาราเรียนด้วยตนเอง และหนังสือชุดความรู้ ทั้งนี้ให้มี
สื่อเสริม ประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ บทเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และ
การปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบัติในสถานการณ์จาลองและการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
2) ในกรณีที่ยึดสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก ให้ประกอบด้วยรายการ
วิทยุ กระจายเสี ย ง และรายการวิทยุโ ทรทัศน์เพื่อแพร่เสี ยงและภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีดาวเทียม หรือสถานีแพร่เสียงและภาพตามสาย เพื่อการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์ผ่านจอภาพ (OSI-On Screen Interactive) เป็นรายการเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งที่เป็นรายการสดแบบปฏิสัมพันธ์หรือการบันทึกเสียงหรือภาพไว้ล่วงหน้า
มีการออกแบบรายการที่จะช่วยทาให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการร์เทียบได้กับการศึกษา
แบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาโดยตรง
ทั้งนี้ ให้มีสื่อเสริมประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ บทเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และ
การปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง และการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
3) ในกรณีที่ยึดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก ให้ใช้วิธีการผสมผสานระหว่าง
การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ (On-line or Off-line) แบบดิจิทัล หรือแอนาลอก
(Digital or Analog) แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (Asynchronous) หรือเข้าถึงได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
(Synchronous/ Real-Time)
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ทั้งนี้ให้มีสื่อเสริมประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุ
กระจายเสี ย ง รายการวิทยุ โ ทรทัศน์ บทเรียนด้ว ยคอมพิว เตอร์ การสอนเสริม การสั มมนาเสริม
การประชุมทางไกล และการปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง และ
การปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ในการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันอุดมศึกษาต้องแสดง
ความพร้อมด้านโปรแกรมชุดคาสั่ง (Software) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล โดยพัฒนา
ระบบการจั ดสอนทางอิเล็ก ทรอนิกส์ (Learning Management System-LMS) และพัฒ นาระบบ
จัดการเนื้อหา (Content Management System-CMS) ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดสอนทางอิเล็กทรอนิก ส์ต้องมีองค์ประกอบ (1) โฮมเพจ
(Homepage) (2) การน าเสนอเนื้ อ หาสาระ (Content Presentation) (3) แหล่ ง ทรั พ ยากร
(Learning Resources) (4) แหล่ ง สื บ ค้ น ความรู้ เ สริ ม จากภายนอก ( External Resources)
(5) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Laboratory) (6) ศู น ย์ สื่ อ โสตทั ศ น์ (AV Center)
(7) การประเมิน (Assessment) (8) ป้ายประกาศ (Web Board) (9) ห้องสนทนา (Chat Room)
(10) การสื่อสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) (11) คาถามพบบ่อย (Frequently
Asked Question) (12) ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Profile)
สถาบันอุดมศึกษาต้ องพัฒ นาหรื อจัดหาโปรแกรมที่ส ามารถบั น ทึ ก
รายละเอียดวันและเวลา และช่วงเวลาที่ร่วมกิจกรรม บันทึกรายงานต่อคณาจารย์ประจาวิชาและ
คณาจารย์ช่วยสอนเกี่ยวกับวิธีการ และเวลาการเข้าศึกษาอย่างละเอียด (คณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2548, น. 3 – 4)
4.10 แผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แผนยุทธศาสตร์
มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) และแผนพัฒนา มสธ. ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556 – 2570)
มหาวิทยาลั ย สุ โขทัยธรรมาธิราชได้มีการผลักดันนโยบายที่ก่อให้ เกิดการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากนโยบายดังต่อไปนี้
4.10.1 แผนเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558
แผนเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย นในปี พ.ศ. 2558
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ ดังนี้ (กองแผนงาน, 2556, น. 4-6)
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1: เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในระบบทางไกลเพื่อ
พัฒนาวิชาการ วิชาชีพให้กับประชาชนทุกระดับในชุมชน สังคมให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน
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(1) กลยุทธ์:
ก. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ของประชาคมอาเซียน
ข. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เรื่องความ
หลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชน สังคม ท้องถิ่น
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ค. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
โดยมีการกาหนดโครงการที่จะพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา นานาชาติ
(Post Graduate Programme in ASEAN Studie) และพั ฒ นาหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (Communication Arts for ASEAN)
2) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2: ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาสู่ ก ารเป็ น
ประชาคมอาเซียน
(1) กลยุทธ์:
ก. วิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาที่เท่าเทียมสู่ประชาคม
อาเซียน
ข. สร้าง/ขยายเครือข่ายความร่วมมือในประชาคมอาเซียน
ค. การพัฒนารูปแบบการให้บริการการเรียนการสอนด้านภาษา
และวัฒนธรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
3) ยุ ทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒ นาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทาง
การแข่งขันสู่ประชาคมอาเซียน
(1) กลยุทธ์:
ก. พัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนอื่นให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปในชุมชน ท้องถิ่นเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข. จัดทาสื่อการศึกษา /หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและประชาชนผู้สนใจในชุมชน ท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
ค. การเร่ ง พั ฒ นาการศึ ก ษาผ่ า นระบบการศึ ก ษาทางไกลเพื่ อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน
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4.10.2 แผนพัฒนำ มสธ. ระยะยำว 15 ปี (พ.ศ. 2556 – 2570) และแผน
ยุทธศำสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)
1) วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนาของโลกที่ใช้
ระบบการศึกษาทางไกลให้การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับทุกคน (กองแผนงาน, 2557, น. บทที่ 3-1)
2) พันธกิจ (Mission)
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดพันธกิจที่ต้องดาเนินการในแผนพัฒนา มสธ.
ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570) และแสดงความเชื่อมโยงสู่พันธกิจในแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2556 - 2560) ให้เห็นตามตารางเปรียบเทียบดังตารางที่ 2.1 หน้า 42 - หน้า 43 (กองแผนงาน,
2557, น. บทที่ 3-3)
ตารางที่ 2.1 ความเชื่อมโยงพันธกิจแผนพัฒนา มสธ.ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) และ
แผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)
แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2556-2560)
พันธกิจที่ 1: พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิต
ทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
พันธกิจที่ 2: วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ด้ านการศึ กษาทางไกลและองค์ ความรู้ ด้ า นการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 3: บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ชุมชน และองค์ กรสถาบัน ในสั ง คม เพื่ อ
นาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้

แผนพัฒนา มสธ.ระยะยาว 15 ปี
(พ.ศ.2556-2570)
พันธกิจที่ 1: พัฒ นาระบบการศึกษาทางไกล
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและโลก
พั น ธกิ จ ที่ 2: วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์
ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
พั น ธกิ จ ที่ 3: บริ ก ารวิ ช าการโดยพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กร สถาบันใน
สั ง คมเพื่ อ น าไปสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละ
สังคมฐานความรู้
พันธกิจที่ 4: อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ พั น ธกิ จ ที่ 4: อนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และ
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
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ตารางที่ 2.1 ความเชื่อมโยงพันธกิจแผนพัฒนา มสธ.ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) และ
แผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2556-2570) (ต่อ)
แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี
แผนพัฒนา มสธ.ระยะยาว 15 ปี
(พ.ศ.2556-2560)
(พ.ศ.2556-2570)
พันธกิจที่ 5: พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัย พันธกิจที่ 5: พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เปิดชั้นนาของโลก
เปิดชั้นนาของโลก
ที่มา: กองแผนงาน, 2557
จากตารางพบว่า พันธกิจที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและโลก ในคู่มือฯ เล่มนี้จึง
ขอน าเสนอเฉพาะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ใ นพั น ธกิ จ ที่ 1 ตามแผนพั ฒ นา มสธ. ระยะยาว 15 ปี
(พ.ศ.2556-2570) และแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) มานาเสนอแสดงให้เห็น
ความเชื่อมโยงดังตารางที่ 2.2 หน้า 44 - หน้า 45
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ตารางที่ 2.2 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์แผนพัฒนา มสธ.ระยะยาว 5 ปี
(พ.ศ.2556-2560) และแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ในแผนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ใน เป้าประสงค์ในแผนฯ
ในแผนฯ ระยะ 5 ปี
ระยะ 5 ปี
แผนฯ ระยะยาว 15 ปี
ระยะยาว 15 ปี
พันธกิจที่ 1: พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
เพิ่มศักยภาพบัณฑิต/ 1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ เพิม่ ศักยภาพบัณฑิต / 1.1 เพื่อผลิตบัณฑิต
กาลังคนของประเทศ มี คุ ณ ธรรมน าความรู้ กาลังคนให้มีขีดความ และพัฒนากาลังคน
ให้มีขีดความสามารถ และจัดการศึกษาให้มี สามารถในการแข่งขัน ให้มีคุณลักษณะที่
ในการแข่งขันสู่ระดับ คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน สู่ระดับสากล
พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
สากล
ตอบสนองต่อการพัฒนา
และอัตลักษณ์ของ
สังคมและประเทศ
มหาวิทยาลัยให้
ตอบสนองพลวัตของ
การจ้างงานและ
การแข่งขันในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
พัฒนาความเข้มแข็ง 2.1 เพื่อพัฒนา
พัฒนาความเข้มแข็ง 2.1 เพื่อสร้างมาตรฐาน
ทางวิชาการ และ
มหาวิทยาลัยให้เป็น ทางวิชาการ และ
การศึกษาในระบบ
ยกระดับมาตรฐาน มหาวิทยาลัยเปิด
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาทางไกล และ
การศึกษาสู่สากล
ทางไกลชั้นนาที่ได้รับ การศึกษาสู่สากล
บุคลากรทางการศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของ
การยอมรับในระดับ ตามอัตลักษณ์ของ
ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน
สากลโดยใช้เทคโนโลยี สถาบัน
มหาวิทยาลัย ให้มี
ที่ทันสมัย ในการพัฒนา
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
ระบบการเรียน
และความยอมรับใน
การสอนทาง
ระดับชาติและนานาชาติ
อิเล็กทรอนิกส์
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ตารางที่ 2.2 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์แผนพัฒนา มสธ.ระยะยาว 5 ปี
(พ.ศ.2556-2560) และแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ในแผนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ใน เป้าประสงค์ในแผนฯ
ในแผนฯ ระยะ 5 ปี
ระยะ 5 ปี
แผนฯ ระยะยาว 15 ปี
ระยะยาว 15 ปี
พันธกิจที่ 1: พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
ยกระดับคุณภาพการ 3.1 เพื่อสร้างระบบ ยกระดับคุณภาพการ 3.1 เพื่อสร้างระบบ
ให้บริการการศึกษาสู่ บริการการศึกษาและ ให้บริการการศึกษา บริการการศึกษาที่
สากล
นักศึกษาสามารถเข้าถึง สู่สากล
ผู้รับบริการสามารถ
ได้สะดวกรวดเร็ว และ
เข้าถึงได้สะดวก
ระบบสนับสนุน
รวดเร็วและมีความ
นักศึกษาให้มี
พึงพอใจทั้งใน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
ระดับชาติและสากล
การเรียนเพิ่มขึ้น
ที่มา: กองแผนงาน, 2557
ยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเชื่อมโยงกับหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ซึง่ เป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นฯ ที่เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 1 มหาวิทยาลัย
ได้ว างเป้ าหมายความส าเร็ จ ที่ต้องการให้ เกิดขึ้นเมื่อสิ้ นแผนพัฒ นามหาวิทยาลั ยระยะยาว 15 ปี
(พ.ศ. 2556 - 2570) ไว้ 3 ระยะ ได้แก่ เป้ าหมาย 5 ปี แรก (พ.ศ. 2556 - 2560) เป้ าหมายปี ที่ 10
(พ.ศ. 2561 - 2565) และเป้ าหมายปี ที่ 15 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยแต่ล ะระยะได้ กาหนดตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จไว้ด้วย ซึ่งในระยะ 5 ปีแรกเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้ าหมายเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ มสธ.
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.3 ในหน้า 46 - หน้า 53

46
ตารางที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ความสาเร็จและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) 3 ระยะ พันธกิจที่ 1: พัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพ
บัณฑิต/ กาลังคนให้มีคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ)
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อผลิตบัณฑิต
และพัฒนากาลังคนให้
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐาน
และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้
ตอบสนองพลวัตของ
การจ้างงานและการ
แข่งขันในระดับสากล

เป้าหมาย 5 ปีแรก สิ้นปี 60
เป้าหมายปีที่ 10
(มุง่ สู่ 1 ใน
(56-60)
(มุง่ สู่ 1 ใน 500 ของโลก)
1,000 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 2)
ตัวชี้วัด (phase 1)
1.1 - 7 จานวนหลักสูตรใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทันเหตุการณ์ทันความจาเป็น
(Just-in-time Learning หรือ
On-demand Learning)
ในระดับชาติ

สิ้นปี 65
(61-65)

เป้าหมายปีที่ 15
(มุง่ สู่ 1 ใน 100 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 3)

2
1.1 – 7 จานวนหลักสูตร
หลักสูตร ใหม่ที่ตอบสนองความ
(สะสม) ต้องการของผู้เรียน
ทันเหตุการณ์ ทันความจาเป็น
(Just-in-time Learning
หรือ On-demand
Learning) ในระดับชาติ
และนานาชาติ

สิ้นปี 70
(66-70)

3 หลักสูตร
(สะสม)
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ตารางที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ความสาเร็จและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) 3 ระยะ พันธกิจที่ 1: พัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพ
บัณฑิต/ กาลังคนให้มีคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ) (ต่อ)
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อผลิตบัณฑิต
และพัฒนากาลังคนให้
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐาน
และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้
ตอบสนองพลวัตของ
การจ้างงานและการ
แข่งขันในระดับสากล (ต่อ)

เป้าหมาย 5 ปีแรก สิ้นปี 60
เป้าหมายปีที่ 10
สิ้นปี 65
(มุง่ สู่ 1 ใน
(56-60)
(มุง่ สู่ 1 ใน 500 ของโลก)
(61-65)
1,000 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 2)
ตัวชี้วัด (phase 1)
1.1 – 8 จานวนหลักสูตรใหม่ที่มี
2
การบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน หลักสูตร
กับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
(สะสม)
และภาคบริการ (เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม เป็นต้น)
ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา
(Demand-Led manpower
development, technical service)

เป้าหมายปีที่ 15
(มุง่ สู่ 1 ใน 100 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 3)

สิ้นปี 70
(66-70)

1.1 – 8 จานวนหลักสูตร
ใหม่ที่มีการบูรณาการเรียนรู้
กับการทางานกับภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
(เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม
เป็นต้น) ตามศาสตร์ของแต่ละ
สาขาวิชา (Demand-Led
manpower development,
technical service)

3 หลักสูตร
(สะสม)
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ตารางที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ความสาเร็จและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) 3 ระยะ พันธกิจที่ 1: พัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพ
บัณฑิต/ กาลังคนให้มีคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ) (ต่อ)
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อผลิตบัณฑิต
และพัฒนากาลังคนให้มี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตาม
มาตรฐานและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้ตอบสนอง
พลวัตของการจ้างงานและ
การแข่งขันในะดับสากล (ต่อ)

เป้าหมาย 5 ปีแรก
(มุง่ สู่ 1 ใน
1,000 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 1)
-

สิ้นปี 60
(56-60)

เป้าหมายปีที่ 10
(มุง่ สู่ 1 ใน 500 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 2)

-

1.1 – 9 จานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
(กลุ่มอาเซียน เอเชียตะวันออก
และเอเชียใต้)

สิ้นปี 65
เป้าหมายปีที่ 15
สิ้นปี 70
(61-65) (มุง่ สู่ 1 ใน 100 ของโลก) (66-70)
ตัวชี้วัด (phase 3)
60 คน
(สะสม)

1.1 – 9 จานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
(นานาชาติ)

120 คน
(สะสม)
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ตารางที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ความสาเร็จและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) 3 ระยะ พันธกิจที่ 1: พัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพ
บัณฑิต/ กาลังคนให้มีคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ) (ต่อ)
เป้าประสงค์

เป้าหมาย 5 ปีแรก สิ้นปี 60
เป้าหมายปีที่ 10
(มุง่ สู่ 1 ใน
(56-60)
(มุง่ สู่ 1 ใน 500 ของโลก)
1,000 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 2)
ตัวชี้วัด (phase 1)
2.1 เพื่อสร้างมาตรฐาน 2.1 – 1 จานวน
4
2.1 – 1 จานวนหลักสูตรใหม่
การศึกษาในระบบ
หลักสูตรใหม่นานาชาติ หลักสูตร นานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาทางไกล และ ระดับบัณฑิตศึกษา
(สะสม)
บุคลากรทางการศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
และความยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

สิ้นปี 65
(61-65)

12
หลักสูตร
(สะสม)

เป้าหมายปีที่ 15
(มุง่ สู่ 1 ใน 100 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 3)

สิ้นปี 70
(66-70)

2.1 – 1 จานวนหลักสูตรใหม่
12
นานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
(สะสม)
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ตารางที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ความสาเร็จและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) 3 ระยะ พันธกิจที่ 1: พัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพ
บัณฑิต/ กาลังคนให้มีคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ) (ต่อ)
เป้าประสงค์

เป้าหมาย 5 ปี แรก สิ้นปี 60
เป้าหมายปีที่ 10
(มุง่ สู่ 1 ใน
(56-60)
(มุง่ สู่ 1 ใน 500 ของโลก)
1,000 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 2)
ตัวชี้วัด (phase 1)
2.1 เพื่อสร้างมาตรฐาน 2.1 – 2 จานวน
100 คน 2.1 – 2 จานวนนักศึกษาต่างชาติ
การศึกษาในระบบ
นักศึกษาต่างชาติที่
(สะสม) ที่ลงทะเบียนเรียน
การศึกษาทางไกล และ ลงทะเบียนเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการและ
ความยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ (ต่อ)

สิ้นปี 65
(61-65)

เป้าหมายปีที่ 15
(มุง่ สู่ 1 ใน 100 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 3)

500 คน 2.1 – 2 จานวนนักศึกษาต่างชาติ
(สะสม) ที่ลงทะเบียนเรียน

สิ้นปี 70
(66-70)

1,000 คน
(สะสม)
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ตารางที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ความสาเร็จและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) 3 ระยะ พันธกิจที่ 1: พัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพ
บัณฑิต/ กาลังคนให้มีคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ) (ต่อ)
เป้าประสงค์

2.1 เพื่อสร้างมาตรฐาน
การศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล และ
บุคลากรทางการศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการและ
ความยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ (ต่อ)

เป้าหมาย 5 ปีแรก
สิ้นปี 60
(มุง่ สู่ 1 ใน
(56-60)
1,000 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 1)
2.1 – 4 จานวนข้อตกลง 30 ฉบับ/
ความร่วมมือ (MOU) ทาง เรื่อง
วิชาการและการเรียน
(สะสม)
การสอนระดับนานาชาติ
ระหว่างมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชกับ
สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศที่มีกิจกรรม
ภายใต้ขอ้ ตกลง (active)

เป้าหมายปีที่ 10
(มุง่ สู่ 1 ใน 500 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 2)

สิ้นปี 65
(61-65)

2.1 – 4 จานวนข้อตกลง
35 ฉบับ/
ความร่วมมือ (MOU) ทาง
เรือ่ ง
วิชาการและการเรียนการสอน (สะสม)
ระดับนานาชาติระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ ที่มีกิจกรรม
ภายใต้ข้อตกลง (active)

เป้าหมายปีที่ 15
(มุง่ สู่ 1 ใน 100 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 3)

สิ้นปี 70
(66-70)

2.1 – 4 จานวนข้อตกลงความ
45 ฉบับ/
ร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและ
เรือ่ ง
การเรียนการสอนระดับนานาชาติ
(สะสม)
ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ที่มีกิจกรรมภายใต้ข้อตกลง (active)
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ตารางที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ความสาเร็จและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) 3 ระยะ พันธกิจที่ 1: พัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพ
บัณฑิต/ กาลังคนให้มีคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ) (ต่อ)
เป้าประสงค์

เป้าหมาย 5 ปีแรก
(มุง่ สู่ 1 ใน
1,000 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 1)
2.1 เพื่อสร้างมาตรฐาน 2.1 – 5 จานวน
การศึกษาในระบบ
ข้อตกลงความร่วมมือ
การศึกษาทางไกล และ (MOU) ทางวิชาการและ
บุคลากรทางการศึกษา การเรียนการสอนระดับ
ตามอัตลักษณ์ของ
นานาชาติระหว่าง
มหาวิทยาลัยให้มีความ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เข้มแข็งทางวิชาการและ ธรรมาธิราชกับ
ความยอมรับใน
สถาบันการศึกษา
ระดับชาติ
ในต่างประเทศที่
และนานาชาติ (ต่อ)
เพิ่มขึ้น

สิ้นปี 60
(56-60)

เป้าหมายปีที่ 10
(มุง่ สู่ 1 ใน 500 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 2)

สิ้นปี 65
(61-65)

เป้าหมายปีที่ 15
(มุง่ สู่ 1 ใน 100 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 3)

สิ้นปี 70
(66-70)

5 ฉบับ/
เรื่อง
(สะสม)

2.1 – 5 จานวนข้อตกลงความ
ร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการและ
การเรียนการสอนระดับ
นานาชาติระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

10
ฉบับ/
เรื่อง
(สะสม)

2.1 – 5 จานวนข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและ
การเรียนการสอนระดับนานาชาติ
ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

15 ฉบับ/
เรื่อง
(สะสม)
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ตารางที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ความสาเร็จและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) 3 ระยะ พันธกิจที่ 1: พัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพ
บัณฑิต/ กาลังคนให้มีคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ) (ต่อ)
เป้าประสงค์

เป้าหมาย 5 ปีแรก
(มุง่ สู่ 1 ใน
1,000 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 1)
2.1 เพื่อสร้างมาตรฐาน 2.1 – 6 จานวน
การศึกษาในระบบการศึกษา นวัตกรรมหรือสื่อ
ทางไกล และบุคลากร การศึกษาทางไกลที่
ทางการศึกษาตามอัต
ทันสมัย (u-Learning)
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการและความยอมรับ
ในระดับชาติ
และนานาชาติ (ต่อ)
ที่มา: กองแผนงาน, 2557

สิ้นปี 60
(56-60)

เป้าหมายปีที่ 10
(มุง่ สู่ 1 ใน 500 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 2)

สิ้นปี 65
(61-65)

เป้าหมายปีที่ 15
(มุง่ สู่ 1 ใน 100 ของโลก)
ตัวชี้วัด (phase 3)

สิ้นปี 70
(66-70)

430 เรื่อง 2.1 – 6 จ านวนนวั ต กรรม 500 เรื่อง 2.1 – 6 จานวนนวัตกรรมหรือ 800 เรื่อง
(สะสม) หรื อ สื่ อ การศึ ก ษาทางไกลที่ (สะสม) สื่อการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย
(สะสม)
ทันสมัย (u-Learning)
(u-Learning)
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จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่านโยบายระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับ
กระทรวงได้ให้ความสาคัญกับการผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมและร่ว มมือกับ
นานาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากล
ของการศึกษาเพื่ อรองรั บ การเป็ น ประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่ งขัน ของประเทศ
ส่ งเสริ มการพัฒ นาหลั กสู ตรการศึ กษานานาชาติ หรือหลั กสู ตรการจัดการเรียนการสอนร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษานานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ดังนั้น ในฐานะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาทางไกลชั้ น น าของประเทศจึ ง ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
นานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

4.11 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
4.11.1 แนวทำงในกำรจั ด ท ำหลั ก สู ต รของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ และแนวทำงใน
กำรจัดทำหลักสูตรนำนำชำติ
ผู้ อ านวยการส านั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษาได้ ใ ห้ แ นวทางใน
การจั ด ท าหลั ก สู ต รของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา และแนวทางในการจั ดท าหลั ก สู ต รนานาชาติไว้ดังนี้
(มยุรี สิงห์ไข่มุก, 2553)
1) แนวทางในการจัดทาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
(1) คานึงถึงนโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (15 ปี)
(2) ศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชาที่จะเปิดสอน
(3) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีความพร้อมและศักยภาพในการเปิดสอน
(4) สถาบันอุดมศึกษาจัดทาหลักสูตรตามขั้นตอนของสถาบัน (ผ่าน
สภาวิชาการหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ทาหน้าที่เช่นเดียวกัน) และสภามหาวิทยาลัย
(5) หลักสูตรต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
2) แนวทางในการจัดทาหลักสูตรนานาชาติ
(1) ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงในสาขาวิชาที่จะเปิดสอน
(2) สภาพแวดล้อมและระบบการจัดการให้เป็นสากล
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(3) ใช้ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2542
3) คานิยาม
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หมายถึง หลักสูตรภาษาต่างประเทศทุกภาษา
ที่ใช้สื่อการเรียน การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐานและ
เปิดโอกาสให้ใช้ภาษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ
เข้าศึกษาได้
4) การจาแนกหลักสูตรนานาชาติ
หลั ก สู ต รนานาชาติ ลั ก ษณะนานาชาติ ศึ ก ษา (International Studies
Program) ควรมีเนื้ อหาสาระกิจ กรรมครอบคลุมการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒ นธรรม
การเมืองของประเทศต่างๆ ซึ่งอาจศึกษาในลักษณะภูมิภาคศึกษา (Area Studies) เช่น ไทยศึกษา
อเมริ กั น ศึ ก ษา เอเชี ย ศึ ก ษา เป็ น ต้ น เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความเข้ า ใจอั น ดี (Common
Understanding) การพึ่ งพาซึ่ งกั น และกั น (Inter-dependent World) การขยายโลกทั ศน์ ให้ กว้ า ง
(Global Perspective) สู่ ก ารเป็ น ประชาคมโลกที่ ต้ อ งมี ก ารค้ า ขายแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ระหว่าง
ประเทศ การถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี (Technology Transfer)
5) ลักษณะของหลักสูตรนานาชาติ (International Programs)
(1) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าศึกษา
(2) เนื้อหาของหลักสูตรต้องมีความเป็นนานาชาติ
(3) อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในเนื้อหาวิชาที่สอน และมีความรู้
ภาษาที่ใช้สอนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(4) อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตาราเรียน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ และสิ่งสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้องมีความทันสมัยและเอื้อให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้
มากที่สุด
(5) เป็ น หลั กสู ตรที่มี กิจ กรรมการเรีย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น
นานาชาติเช่น แลกเปลี่ยนแนวทางการศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และนักวิชาการรวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างชาติ เป็นต้น
(6) ควรมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
(7) ค่าเล่าเรียนสูงกว่าหลักสูตรปกติ
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6) รูปแบบการจัดหลักสูตรนานาชาติ
เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น
การขอความช่วยเหลือ จากต่างประเทศในด้านการพัฒนาหลักสูตรการส่งผู้เชี่ยวชาญมาทาการสอน
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต การให้ปริญญาระหว่างสถาบัน (Joint
Degree Program) และการร่วมมือกับต่างประเทศในรูปแบบอื่นๆ (Joint Venture)
7) การพิจารณารับทราบหลักสูตรนานาชาติ
(1) วิเคราะห์ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
(2) ประเด็นอื่นๆ
ก. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษารับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่มีความรู้
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่สถาบันกาหนดสอน
ข. ควรมีความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาการ/ วิชาชีพให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
การอุดมศึกษาไทยกับสถาบันการอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550
ค. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
ง. การจัดทาเอกสารหลักสูตรตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550
ซึ่งได้พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอต่อ สกอ.
พิ จ ารณารั บ ทราบหรื อ รั บ รองหลั ก สู ต รบางประเภท เช่ น หลั ก สู ต รนานาชาติ (International
Program) ที่ได้จัดทาเอกสารหลักสูตรเป็นภาษาต่างประเทศ โดยได้เห็นชอบกาหนดแนวปฏิบัติใน
การเสนอหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ สกอ. รับทราบหรือรับรองหลักสูตรทุกประเภทและ
ในทุ ก กรณี คื อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษายื่ น เอกสารหลั ก สู ต รที่ จั ด ท าเป็ น ภาษาไทยที่ มี หั ว ข้ อ และ
รายละเอียดตามที่ สกอ. กาหนด ทั้งนี้ เพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาทางราชการ โดยจะเสนอหลักสูตร
ฉบับที่จัดทาเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ ซึ่ง ต่อมาในการประชุมครั้งที่
11/2557 เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2557 คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาให้ ค วามเห็ น ชอบให้
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ เสนอเล่มเอกสาร
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตร สามารถจัดทาเล่มเอกสารหลักสูตรหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้ ทั้งนี้หากเป็น
ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอเล่มเอกสารหลักสูตรที่จัดทาเป็นภาษาไทยที่มี
หัวข้อและรายละเอียดตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดด้วย
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8) การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติให้มีความยั่งยืน
(1) บัณฑิตมีคุณภาพจริงระดับนานาชาติ
(2) คณาจารย์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
(3) การเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมเสริ ม ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
(4) สถาบันอุดมศึกษาสามารถยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในระดับ
นานาชาติ
9) แนวปฏิบัติสาหรับหลักสูตรและผู้สอน
(1) สถาบันควรกาหนดเป้าหมาย ความเป็นสากล และสร้างเครือข่ายของ
แต่ละสาขาวิชา
(2) หลักสูตรควรบรรจุเนื้อหาความเป็นสากล เกี่ยวข้องกับศาสนา
วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และปัญหาของประเทศต่างๆ
(3) ค่าตอบแทนคณาจารย์ค่อนข้างสูง เพื่อกระตุ้นการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมต่างๆ
(4) เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนงานวิจัย เพิ่มพูนความรู้ทางด้าน
วิชาการ การบริการวิชาการ และการเดินทางไปต่างประเทศ
(5) สถาบันควรจัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในหลักสูตร
(6) การพัฒนาหลักสูตร ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์เข้า
ร่วมการพัฒนาหลักสูตร
10) ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ไว้ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
(1) ความหมาย
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง ความตกลงร่วมมือเพื่อดาเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการทางวิชาการ และการ
แลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไทยเห็น
ควรดาเนินการความตกลงร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ทั้งในลักษณะทวิภาคี และพหุภาคี
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(2) ลักษณะและวิธีการดาเนินการ
สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องคานึงถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพบนพื้นฐานของความเกื้อกูล และส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และวิชาชีพร่วมกัน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ
แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ตามปรั ช ญาและพั น ธกิ จ ของสถาบั น ต้ อ งได้ รั บ การเห็ น ชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาโดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในระยะเวลา 30 วัน
เพื่อการจัดทาฐานข้อมูลสาหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และ
เสนอต่อสาธารณชนต่อไป
(3) ขอบเขตความร่วมมือ
ก. การเรียนการสอน
ก) ครอบคลุ ม ถึ ง การแลกเปลี่ ย นคณาจารย์ บุ ค ลากรทาง
การศึกษา นักศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรร่วม
ข) การจั ด การหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนร่ ว มกั น เพื่ อ ให้
ปริญญาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ค) การจัดการเรียนการสอนในไทย สถาบันอุดมศึกษาไทยต้อง
เป็ น ผู้ บริ หารหลั กสู ตร และการเรี ยนการสอน จัดคณาจารย์ประจาสถาบันอุดมศึกษาไทยสอนใน
หลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศร่วมสอน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
ง) การให้ ปริญญาขึ้นอยู่ กับข้อตกลงความร่ว มมือทางวิช าการ
กรณีปริญญาของต่างประเทศ นักศึกษาต้องเดินทางไปศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา หรือกึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาการศึกษา
ข. การวิจัย
สถาบั น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อเท็จจริง และความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผลกระทบต่อประโยชน์ของประเทศ
และไม่ขัดต่อระเบียบของประเทศ
ค. การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาวิชาการและเป็นประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งเป็นไป
ตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ง. การให้บริการทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา
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จ. กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อการแลกเปลี่ยนที่เกื้อกูลต่อการสนับสนุนส่งเสริมให้มี
การพัฒนาความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรม
ฉ. กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
รวมทั้งการจัดประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศและการเป็น
ที่ปรึกษาทางวิชาการโครงการ (Consultancy) ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ช. ระยะเวลาความร่วมมือทางวิชาการ
หากไม่ดาเนินการใดๆ ภายใน 3 ปี ถือว่าสิ้นสุด สถาบันต้อง
ประเมินผลการร่วมมือทุก 3 ปี และรายงานให้ กกอ. ทราบเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
4.11.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติ และหลักสูตร
ภำษำต่ำงประเทศ
1) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร
(1) การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร Taba (1962, p. 10 - 11 อ้างในอธิจิต
กล้าปราบศึก, 2548, น. 10) ได้เสนอกระบวนการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรจากล่างขึ้นไปสู่บน
(The Grass – roots Approach) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่
ก. วินิจฉัยความต้องการ (Diagnosis of Needs) โดยการสารวจสภาพ
ปัญหา ความต้องการ ความสนใจและความจาเป็นต่างๆ ของผู้เรียน
ข. กาหนดวัตถุประสงค์ (Formulation of Objectives) ให้ ชัดเจน
หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการแล้ว
ค. คัดเลือกเนื้อหาสาระ (Selection of Content) จากวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ ซึ่งเนื้อหาสาระที่เลือกนี้จะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความสนใจ ความต้องการ
และความสามารถของผู้เรียน
ง. จัดเนื้อหาสาระ (Organization of Content) โดยคานึงถึงความ
ต่อเนื่องและความยากง่าย
จ. คั ด เลื อ กประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ (Selection of Learning
Experience ) ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ฉ . จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ รี ย น รู้ ( Organization of Learning
Experience) โดยคานึงถึงเนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง
ช. การวัดและการประเมินผลและวิธีประเมินผล (Evaluation and
Means of Evaluation) เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
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(2) แนวคิดของ Tyler (1949, p. 5 อ้างในอธิจิต กล้าปราบศึก, 2548, น. 10)
ซึ่งเสนอแนวคิดพื้นฐานในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรโดยได้กาหนดปัญหาพื้นฐาน 4 ข้อดังนี้
ก. จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Education Purpose) ที่ต้องการให้
ผู้เรียนบรรลุมีอะไรบ้าง
ข. การที่จะให้ ผู้ เรียนบรรลุ จุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่กาหนดนั้น
ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์ทางการศึกษา (Education Experience) อะไรบ้าง
ค. ประสบการณ์ ท างการศึ ก ษาที่ ก าหนดนั้ น ผู้ ส อนจะจั ด ให้ มี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร
ง. จะทราบได้อย่างไรว่าผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษานั้นๆ แล้ว
จากค าถามทั้ ง 4 ข้ อ ที่ ก ล่ า วมานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การสร้ า งหรื อ พั ฒ นา
หลักสูตรต้องคานึงถึงการกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดประสบการณ์การศึกษาให้ผู้เรียน และ
การประเมินสัมฤทธิบัตรของหลักสูตร
ในการกาหนดวัตถุประสงค์นั้น Tyler (1949, p. 5 – 6 อธิจิต กล้าปราบศึก,
2548, น. 10) เสนอว่ า การสร้ า งหรื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รควรก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ทั่ ว ไป (General
Objectives) โดยศึกษาจากข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ เนื้อหาวิชาจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
และข้อมูลเกี่ยวกับสังคม วัตถุประสงค์ทั่วไปนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ชั่วคราว (Tentative Objectives)
หลังจากนั้นวัตถุประสงค์ชั่วคราวจะได้รับการกลั่นรกองจากข้อมูลด้านปรัชญาการศึกษา ปรัชญา
สังคม ส่วนด้านจิตวิทยาการเรียนรู้นั้น จะต้องตัดวัตถุประสงค์ที่ไม่จาเป็นออกเพื่ อให้วัตถุประสงค์มี
ความชัดเจนขึ้นวัตถุประสงค์ที่ได้นี้จะเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการพัฒนาหลักสูตร จากนั้นจึงเลือก
จัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาสาหรับผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนด และกาหนดการประเมินผลหลักสูตรที่ได้
2) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
(1) ความหมายคาว่า “หลักสูตรนานาชาติ”
สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้นิยามความหมายคาว่า “หลักสูตรนานาชาติ”
“หลักสูตรภาษาต่างประเทศ” ไว้ดังนี้
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย (2542) ได้ ก าหนดความหมายค าว่า หลั ก สู ตร
นานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ใช้ภาษาเป็นสื่อในการ
เรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาได้ (ทบวงมหาวิทยาลัย ,
2542, น. 1)
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หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หมายถึง หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ทุกภาษาที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2542, น. 1)
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รนานาชาติ ต้ อ งมี ผู้ เ รี ย นมาจากหลากหลายประเทศ
มิใช่ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นคนไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันเป็นภาษาต่างประเทศ
ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษเสมอไปขึ้นอยู่กับว่าจะสื่อภาษาใดที่นักศึกษานานาชาติสามารถ
รับรู้และเข้าใจได้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ม.ป.ป.)
หลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
จะใช้อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดียวกันไม่ได้ เนื่องจากกรณีนี้ถือว่าเป็น 2 ลักษณะการสอน คือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในทางปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษาควรคานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพราะคุณสมบัติการรับนั กศึกษาเข้าศึกษาต่างกัน ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนต่างกัน
คุณสมบัติผู้สอนจึงต้องมีความสามารถและทักษะทั้งสองภาษาที่ใช้สื่อสารด้านเนื้อหาสาระกัน กับ
ผู้เรียน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ม.ป.ป.)
คณะกรรมการนโยบายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดความหมายหลักสูตรนานาชาติ ว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งหวัง ความแข็งแกร่งทาง
วิชาการในมาตรฐานระดับนานาชาติ และมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิตต่างชาติ
ดังนั้น จึงยังคงข้อกาหนดให้ต้องมีนิสิตต่างชาติเข้าร่วมศึกษาด้วย สาหรับภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการสอน
ไม่ควรจากัดว่าจะต้องใช้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น เพราะภาษาที่ถือเป็นภาษาสากลในปัจจุบันมีภาษา
อื่นมากกว่าภาษาอังกฤษ และมุ่งหวังให้มีความคิดเห็นหลายมุมมองจึงจาเป็นต้องมีนักศึกษาต่างชาติ
เข้าศึกษาในหลักสูตรด้วย (สานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.)
ส าหรั บ หลั กสู ตรภาษาอั ง กฤษเป็น หลั กสู ต รที่ จัด การเรี ยนการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและเพื่อประโยชน์
ของนิสิตในการศึกษาหรือทาวิจัยในต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงไม่มีข้อกาหนดให้มีนิสิต
ต่างชาติเข้าศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ (2545) ได้ ก าหนดความหมายค าว่ า หลั ก สู ต ร
นานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีโครงสร้างกระบวนวิชา และวิธีการสอนที่เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่ง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาร่วมกัน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545, น. 1)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552) ได้กาหนดความหมายคาว่าหลักสูตรนานาชาติ
ว่าเป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อ
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552, น. 7)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) ได้กาหนดความหมายหลักสูตรนานาชาติ
หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์ประกอบด้าน
การเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ มีการศึกษาร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ
ทั้งเต็มเวลาและการแลกเปลี่ยนระยะสั้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศกับ
สถาบั น การศึกษาในต่างประเทศและมีกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ (กองบริการการศึกษา, 2555)
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (2559) ได้ ก าหนดความหมายค าว่ า หลั ก สู ต ร
นานาชาติ หมายถึ ง หลั ก สู ต รที่ มี อ งค์ ค วามรู้ และเนื้ อ หาสาระที่ มี ค วามเป็ น สากลรั บ นั ก ศึ ก ษา
ต่ า งประเทศเรี ย นร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาไทยและใช้ ภ าษาต่ า งประเทศเป็ น สื่ อ ในการเรี ย น การสอน
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559)
หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อหลักในการเรียน การสอนทั้งหลักสูตร เรียกว่าหลักสูตรที่ศึกษาเป็น ภาษาอังกฤษว่า “หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ”
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า หลั ก สู ต รนานาชาติ หมายถึ ง
หลักสูตรที่มีองค์ความรู้ เนื้อหาสาระ โครงสร้างกระบวนวิชา วิธีการสอนที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
ระดั บ สากลโดยใช้ ภ าษาต่ างประเทศเป็ นสื่ อ องค์ ประกอบด้ า นการเรีย นการสอน เปิ ด โอกาสให้
นั กศึกษาไทยและนั กศึ ก ษาต่ างชาติ ได้ ศึ กษาร่ ว มกัน รวมทั้ง มี การจัด กิ จกรรมการเรีย นการสอน
กิ จ กรรมทางวิ ช าการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น นานาชาติ โ ดย มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสากล
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หมายถึง หลักสูตรที่ ใช้สื่อการเรียนการสอน
เป็นภาษาต่างประเทศ ได้แก่ หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ภ าษาอังกฤษเป็นสื่ อหลั ก ใน
การเรียน การสอนทั้งหลักสูตร โดยไม่มีข้อกาหนดให้มีนิสิตต่างชาติเข้าศึกษา
(2) คณะกรรมการนโยบายวิช าการของสภามหาวิทยาลั ย จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กาหนดนโยบายการเปิดหลักสูตรนานาชาติ ไว้ดังนี้ (สานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.)
ก. หลักสูตรนานาชาติ
ก) ต้องมีชาวต่างประเทศร่วมศึกษาด้วย
ข) ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
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ข. หลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ
ก) ใช้ภาษาใดเป็นสื่อในการสอนได้
ข) ไม่มีเป้าประสงค์ว่าจะต้องมีชาวต่างชาติเข้าศึกษา
ค) เปิดโอกาสให้อาจารย์ชาวต่างชาติมาร่วมสอน
ค. หลักสูตรระดับนานาชาติ
ก) หลักสูตรที่มีความแข็งแกร่งทางวิชาการในระดับใกล้เคียงหรือ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ข) ใช้ภาษาใดเป็นสื่อในการสอนก็ได้
ค) ไม่มีเป้าประสงค์ว่าจะต้องมีชาวต่างชาติเข้าศึกษา
ง. หลักสูตรทุกหลักสูตรมีเป้าหมายไปสู่หลักสูตรระดับนานาชาติ
จ. หลักสูตรทุกหลักสูตรจะไม่มีการเปิดสอนเป็นอีกภาษาหนึ่งควบคู่
(3) เกณฑ์การเปิดหลักสูตรนานาชาติ (สานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.)
ก. มีแผนงานในการใช้หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการขยายตัวไปสู่
ศูนย์การศึกษาระดับภูมิภาค
ข. มีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ ซึง่
จะช่วยพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการ และคุณภาพการศึกษาของคณะ/สถาบันไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
โดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอน หรือแลกเปลี่ยนนิสิตด้านการทาวิจัย
ค. ต้องสามารถรักษาความเสมอภาคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาโดย
ไม่มีข้อจากัดด้านเศรษฐฐานะ โดยให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เข้าศึกษาที่ขาดแคลนตามความเหมาะสม
ง. ดาเนินการให้มีนิสิตชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตร โดยใน
การเสนอขอเปิดหลักสูตรจะต้องจัดทาแผนในการจัดหานิสิตชาวต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรแนบด้วย
จ. ต้องไม่เปิดหลักสูตรภาษาไทยที่เป็นหลักสูตรเดียวกันคู่ขนาน
(4) การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางไว้ดังนี้
(สานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.)
ก. หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกที่ มี ค วามพร้ อ มและเป็ น หลั ก สู ต รที่ ไ ม่ มี
Course Work ควรพิจารณาปรับเป็นหลักสูตรนานาชาติได้ทั้งหมด
ข. หลักสูตรนานาชาติที่มีนิสิตต่างชาติจานวนน้อยหรือไม่มีเลยต้ อง
เร่งพัฒนาหาแนวทางส่งเสริมให้มีนิสิตต่างชาติเข้าศึกษามากขึ้น โดยมีกลวิธีทั้งด้านการประชาสัมพันธ์
เช่น ทางเว็ปไซต์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเพิ่มยอดนักศึกษา เป็นต้น ด้านการจัดระบบสนับสนุน
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เช่น การมีหน่วยงานกลางเพื่ออานวยความสะดวกให้นิสิตต่างชาติ การจัดที่พัก การจัดกิจกรรมพิเศษ
การจัดสอนภาษาไทย เป็นต้น
ค. หลักสูตรนานาชาติต้องมีความเป็นนานาชาติในองค์ประกอบต่างๆ
ควรมีการพิจารณากาหนดดัชนีชี้วัดหลักสูตรนานาชาติ เช่น ต้องมีนิสิตต่างชาติ อาจารย์ต่างชาติ ฯลฯ
ทั้งนี้ควรกาหนดด้วยว่าดัชนีตัวใดหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตรต้องมี โดยระยะแรกอาจไม่ต้องมี
ครบทุกข้อ แต่กาหนดให้มีในสัดส่วนที่เหมาะสม
(5) หลักการและเงื่อนไขการพัฒนาหลักสูต รนานาชาติและขอบเขตความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชได้ อ อกข้ อ บั ง คั บ มสธ. ว่ า ด้ ว ย
หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) และประกาศ มสธ. เรื่อง ระบบ กลไกการพัฒนา และ
บริหารหลักสูตรนานาชาติ ของ มสธ. พ.ศ. 2558 เพื่อกาหนดหลักการและเงื่อนไขการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติและขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ ไว้ดังนี้
ก. หลักการและเงื่อนไขการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2557 และในการเปิดสอน
หลั กสู ตรระดับ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น การเปิ ดโอกาสทางการศึ ก ษาโดยเน้น คุ ณภาพมากกว่า ปริ ม าณ
มีวิธีการจัดการศึกษาที่ส่งเสริ มให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ส อนกับผู้ เรียนโดยสม่าเสมอ และ
เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ มีการจั ดระบบห้ องสมุดและห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานมีวิธีรับคนเข้าศึกษาต่อโดยใช้เกณฑ์ความสามารถทาง
สติปัญญา และพิจารณาจากประสบการณ์เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา รวมทั้งลดความ
สูญเปล่าทางการศึกษาเป็นหลัก มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางวิชาการที่เหมาะสม
ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558,
น. 3 - 4)
หลักการและเงื่อนไขการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557, น. 2)
ก) เป็ น หลั ก สู ต รที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ จ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของสังคม
ข) ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ด้ า นนโยบายการศึ ก ษา ความต้ อ งการหรื อ ความสนใจของผู้ เ รี ย น จุ ด คุ้ ม ทุ น
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ความพร้อมในการเปิดสอน เช่น จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร สถานที่ฝึกปฏิบัติ เป็นต้น ยกเว้น
หลักสูตรตามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
ค) เป็นหลักสูตรซึ่งบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
ง) เนื้อหาของหลักสูตรจะต้องมีเนื้อหาสาระ กิจกรรม ครอบคลุม
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข อง
ประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจอันดี การพึ่งพาซึ่งกันและกัน การขยายโลกทัศน์ให้
ก้าวสู่การเป็นประชาคมโลกที่ต้องมีการค้าขาย แข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการถ่ายทอด
ความรู้ทางเทคโนโลยี
ข. ขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
ความร่ว มมือทางวิช าการกับสถาบันต่ างประเทศ ซึ่งอาจตกลง
ความร่วมมือเพื่อดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการ
ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรมหรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งในลักษณะ
ทวิภาคี และพหุภาคี และต้องเป็นสถาบันต่างประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานซึ่งจัดตั้งถูกต้องตาม
กฎหมาย ได้รั บ การรั บ รองวิทยฐานะและมาตรฐานโดยหน่ว ยงานของรัฐ หรือหน่ว ยงานอื่นที่รัฐ
มอบหมายในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ การตกลงความร่วมมือทางวิชาการต้องระบุประเด็นที่ร่วมมือกัน และ
ความรั บ ผิ ดชอบของแต่ล ะสถาบั น ให้ ชัด เจน โดยต้องได้รั บความเห็ นชอบจากสภาวิ ช าการและ
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศรายละเอียด
มีดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557, น. 2 - 3)
ก) การจัดหลักสูตรหรือการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อให้ปริญญา
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
ข) การเรียนการสอน เช่น การจัดหลักสูตรร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และบริการห้องสมุด เป็นต้น
ค) ในการจัดทาหลักสูตรร่วมกัน สถาบันทั้งสองต้องจัดทาบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันที่เกี่ยวข้อง และให้มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตร
ดังกล่าวให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
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ง) การให้ปริญญาอาจเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
ต่างประเทศ หรือปริญญาร่วมขึ้นอยู่กับข้อตกลงความร่วมมือ กรณีปริญญาของสถาบันต่างประเทศ
นักศึกษาต้องเดินทางไปศึกษาในสถาบันนั้นๆ โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่ต่ากว่า 1 ปีการศึกษา หรือกึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร
จ) ในกรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ต่ า งประเทศมิ ไ ด้ มี ก าร
ดาเนินการใดๆ ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันลงนามหรือระยะเวลาที่มีการดาเนินการครั้งล่าสุด
มหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนสถานะความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันต่างประเทศได้
ฉ) ให้มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดาเนินการความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการเป็นระยะๆ ทุก 3 ปี และรายงานผลให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบเพื่อจัดทาฐานข้อมูล และเสนอต่อสาธารณชน
กรณีที่เป็นหลั กสู ตรร่วมกับสถาบั นต่างประเทศ การจัดการเรี ยน
การสอนในประเทศไทย มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้บริหารหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทย
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของประกาศ มสธ. เรื่อง ระบบ กลไก
การพัฒนา และบริหารหลักสูตรนานาชาติ ฯ ได้ที่ช่องทาง http://eservice.stou.ac.th/ > สารสนเทศ
หน่วยงาน > สานักวิชาการ > ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน > ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ ของ
มสธ. > ประกาศ มสธ. > ประกาศ มสธ. เรื่อง ระบบ กลไกการพัฒนา และบริหารหลักสูตรนานาชาติ
ของ มสธ. พ.ศ. 2558 ดังภาพที่ 2.4 หน้า 67
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ประกาศ มสธ. เรื่อง ระบบ
กลไกการพัฒนา และ
บริหารหลักสูตรนานาชาติ
ของ มสธ. พ.ศ. 2558

ภาพที่ 2.4 ดาวน์โหลดประกาศ มสธ. เรื่อง ระบบ กลไกการพัฒนา และบริหาร
หลักสูตรนานาชาติ ของ มสธ. พ.ศ. 2558
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Rule_STOU.html

3) แนวโน้มการจัดโปรแกรมนานาชาติในทศวรรษหน้า
จากสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และแนวนโยบายระดับต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การพัฒ นาหลั กสู ตรการศึกษานานาชาติ จาเป็นต้องทราบถึง แนวโน้มการจัดโปรแกรม
นานาชาติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถพัฒนายกระดับบุคลากร และหลักสูตรของ
สถาบั น อุดมศึกษาไทยสู่ มาตรฐานสากลรวมถึ ง ผู้ เรียนมี ความสามารถเชิงวิช าการเทีย บเคี ย งกั บ
นานาชาติ การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนานาชาติ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามเป็ น พลวั ต
(Dynamic) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเหมาะสมตามสภาพเหตุการณ์ วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
(2542 อ้างในวราภรณ์ คล้ายประยงค์, 2556, น. 186) พบว่า แนวโน้มการจัดโปรแกรมนานาชาติใน
ทศวรรษหน้าควรมุ่งเน้นความสาคัญในองค์ประกอบด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน ดังนี้คือ ด้านแนวคิด
มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ด้านจุดมุ่งหมาย มุ่งพัฒนายกระดับบุคลากรของ
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สถาบันอุดมศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลให้ผู้เรียนมีความสามารถเชิงวิชาการ เทียบเคียงกับนานาชาติ
เปิดสู่ความเป็นสากล ด้านองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตรมีมาตรฐานสากลใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นสื่อในการเรียนการสอน กิจกรรม บรรยากาศ และการจัดการเป็นนานาชาติด้านการจัดการศึกษา
หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมีลักษณะสหวิทยาการ การสอน
มีหลากหลายรูปแบบด้านการบริหารงานในด้านต่างๆ ได้แก่ งบประมาณบุคลากรและอาคารสถานที่
เน้ น การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นสถาบั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด มี ค วามยื ด หยุ่ น และคล่ อ งตั ว
ด้านคุณภาพบัณฑิต มีความรู้เชิงวิชาการเทียบเท่านานาชาติโลกทัศน์กว้าง ทางานระดับนานาชาติได้
สอดคล้ องกับ วราภรณ์ คล้ ายประยงค์ (2556, น.191-192) ได้ จัดทาบทความทางวิชาการเรื่ อง
“การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย” ซึ่งจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความสาคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบบ
การศึกษาหลั กสู ตรนานาชาติ ในประเทศไทย นโยบายและแผนเกี่ยวกับ การส่ ง เสริ มการจั ด การ
หลั ก สู ต รนานาชาติ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห ารงานหลั ก สู ต รนานาชาติ แ ละการปรั บ ตั ว ของ
สถาบั น การศึก ษาในการบริ ห ารหลั กสู ตรนานาชาติเ พื่ อ เตรี ยมตัว รั บการปรับ ตัว เข้า สู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงมีข้อเสนอแนะว่าการจัดการด้านหลักสูตรนานาชาตินั้นควรเป็นหลักสูตรที่มี
ความทันสมัยเป็นสากลได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ มีความเป็นพลวัต (Dynamic) สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเหมาะสมตามสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
ส่ ว นใหญ่ เป็น ภาษาอังกฤษ ส าหรั บรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลั กสูตรนานาชาติที่
เหมาะสม แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้
(1) รูปแบบของการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
มีลักษณะเป็ นรูป แบบเริ่มต้น ของการศึกษานานาชาติการบริหารจัดการในการเรียน การสอนคือ
การนาเอาหลักสูตรภาษาไทยที่มีแล้วมาเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งผู้เรียนและผู้สอนเกือบทั้งหมดยัง
เป็นคนไทย
(2) รู ป แบบของการเรีย นการสอนเป็นภาษาอั งกฤษ มีลั กษณะเปิ ด รั บ
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาไทย มีการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศมาเป็นอาจารย์
ประจ า ทั้ ง นี้ ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนยั ง คงเป็ น หลั ก สู ต รภาคภาษาไทย แต่ มี ก ารสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยคณะหรือสาขาวิชาจะเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการเอง
(3) รูปแบบหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ตามหลักสากล
มีองค์ประกอบต่างๆ เป็นสากล ได้แก่ การจัดการเรียน การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ มีนั กศึกษา
ต่างชาติ ร้อยละ 10.0 ร่วมเรียนในหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะใช้
ภาษาสากลเป็นสื่ อการสอนได้อย่างดี หลักสูตรและเนื้อหาต้องสามารถนาไปประยุกต์ได้เป็นสากล
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สิ่งอานวยความสะดวกต้องเป็นที่ยอมรับของสากลและมีโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program)
นักศึกษาและอาจารย์
4) ความหมายของหลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรสหวิทยาการ
สื บ เนื่ อ งมาจากแนวโน้ ม การจั ด โปรแกรมหลั ก สู ต รนานาชาติ ประกอบกั บ
ความตื่นตัวเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังจะเห็นได้จากนโยบายและแผนตั้งแต่ระดับชาติจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบในทุกๆ ด้าน มีคุณธรรม มีความรู้เชิงวิชาการ
เทียบเท่านานาชาติ มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ สามารถทางานระดับนานาชาติ ได้ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนแบบพหุ วิทยาการ/ แบบสหวิ ทยาการที่ เ ชื่ อ มโยงความรู้
หลากหลายด้านเปิดใหม่ต้อนรับกระแสประชาคมโลก จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นสาคัญสาหรับการพัฒนา
หลักสูตร
ผู้เขียนจึงเห็นควรนาเสนอความหมายหลักสูตรการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ/
หลักสูตรสหวิทยาการมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ความหมายของหลักสูตรหลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรสหวิทยาการ
หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ น าเอาความรู้ ห ลายศาสตร์ หรื อ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัย จนกระทั่ง
ผู้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นาความรู้ อ งค์ ค วามรู้เ ป็ นศาสตร์ใ หม่ ขึ้ นหรือ เกิ ด อนุศ าสตร์ ใ หม่ ขึ้ น ตั ว อย่ า ง
หลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)
เป็นต้น ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา เป็นต้น
(มยุรี สิงห์ไข่มุกข์, 2556)
ความหมายของหลักสูตรพหุวิทยาการ คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 ได้ให้ความหมาย ดังนี้
พหุ วิ ท ยาการกั บ สหวิ ท ยาการ หมายถึ ง การใช้ ค วามรู้ จ ากองค์ ค วามรู้ ห ลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้น
เป็นองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/ 2557 เมื่อวันที่
10 พฤศจิ ก ายน 2557 เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาหลั ก สู ต รสหสาขาวิ ช า (Interdisciplinary) ดั ง นี้
(สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สกอ., 2558)
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การพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา
(Interdisciplinary) หรือไม่นั้น เป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยการจัดรายวิชาในโครงสร้าง
หลักสูตรต้องสะท้อนความเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา โดยแยกเป็นศาสตร์แต่ละศาสตร์อย่างชัดเจน
สรุปหลักสูตรพหุวิทยาการกับสหวิทยาการเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้น
เป็นองค์ความรู้ใหม่
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นผู้เขียนสามารถสรุปได้ดังนี้
1. หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเดียวกัน เช่น ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2542 (ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น “สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
และใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ เดียวกันกับหลักสูตรปกติ ได้แก่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บบั ณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่อง แนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เป็นต้น
2. หลั ก สู ต รนานาชาติ แ ตกต่ า งกั บ หลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเทศ เพี ย งหลั ก สู ต ร
นานาชาติมเี นื้อหาสาระ ลักษณะของหลักสูตร และรูปแบบการจัดหลักสูตร ที่แตกต่างจากหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 4.11.1 ข้อ 4) ข้อ 5) และข้อ 6) หน้า 54 – 56 โดย
การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติต้องมีผู้เรียนมาจากหลากหลายประเทศ มิใช่ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นคนไทย
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กั นและกั น เป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ซึ่ ง มิ จ าเป็ น ต้ อ งสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษเสมอไปขึ้นอยู่กับว่าจะสื่อสารภาษาใดที่นักศึกษานานาชาติสามารถรับรู้และเข้าใจได้
ดังนั้ น หลั กสู ตรภาษาต่างประเทศจะใช้สื่อภาษาในการสอน ในขณะที่ห ลั กสูตร
นานาชาติจะต้องมีองค์ประกอบอื่นนอกเหนือจากเรื่องของภาษา
3. หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะใช้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชุดเดียวกันไม่ได้ เนื่องจากกรณีนี้ถือว่าเป็น 2 ลักษณะการสอน คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในทางปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษาควรคานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพราะคุณสมบัติการรับ
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ า งกั น ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอนต่ า งกั น คุ ณ สมบั ติ ผู้ ส อนจึ ง ต้ อ งมี
ความสามารถและทักษะทั้งสองภาษาที่ใช้สื่อสารด้านเนื้อหาสาระกันกับผู้เรียน
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4. การจั ด ท าเอกสารหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2550 เมื่ อ วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2550 และครั้ ง ที่ 11/2557 เมื่ อ วั น ที่ 12
พฤศจิกายน 2557 ให้ความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลั กสูตรนานาชาติ หรือ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร สามารถจัดทาเล่มเอกสารหลักสูตรโดยใช้
ภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษอย่ า งเดี ย วก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ห ากเป็ น ภาษาอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าษาอั ง กฤษ ให้
สถาบันอุดมศึกษาเสนอเล่มเอกสารหลักสูตรที่จัดทาเป็นภาษาไทยที่มีหัวข้อและรายละเอียดตามที่
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนดด้ ว ย หรื อ ตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นคราวๆ ไป
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ/ หลักสูตรสหวิทยาการที่
เชื่อมโยงความรู้หลากหลายด้านก็อาจจะต้องนามาพิจารณาประกอบการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรภาษาต่างประเทศด้วย เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบในทุกๆ ด้าน เกี่ยวกับหลากหลาย
ประเทศสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะนานาชาติ ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษา ค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ สั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้เชิงวิชาการเทียบเท่านานาชาติ
ตลอดจนมีคุณธรรม มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ สามารถทางานระดับนานาชาติ ได้ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน

บทที่ 3

องค์ประกอบของระบบงานพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช มีองค์ประกอบของระบบงานหลักรวม 15 งานเหมือนกับหลักสูตรปกติ ดังนี้
1. งานสารวจปัญหา ความต้องการ และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร
นานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
2. งานจัดหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศเข้าแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของมหาวิทยาลัย
3. งานเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ต่อสภาวิชาการ
4. งานพิจารณาจัดทา/ แก้ไขร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศตาม
หัวข้อและรายละเอียดหลักสูตรแบบฟอร์ม มคอ. 2
5. งานวิพากษ์ร่างหลักสูตร หรือสัมมนาเกี่ยวกับร่างหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
6. งานพิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
7. งานตรวจร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
8. งานเสนอร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศต่อสภาวิชาการ
9. งานพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
10. งานเสนอร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศต่อสภามหาวิทยาลัย
11. งานพิจารณาอนุมัติหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
12. งานเสนอหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบ/ รับรองหลักสูตร ปริญญาหรือสถาบัน (ถ้ามี)
13. งานบันทึกโครงสร้างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศในระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา

74
14. งานรับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษา
15. งานแจ้งสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากองค์ประกอบของระบบงานพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรต่างประเทศ
ของมหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิ ร าชข้ า งต้ น สามารถสรุ ป เป็ น ผั ง ขั้ น ตอนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
นานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศได้ดังภาพที่ 3.1 ในหน้า 75 โดยรายละเอียดของงานที่
ปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบของระบบงานจะกล่าวถึงในบทที่ 4 ต่อไป
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของผังงาน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ หรือเลือกกระทาตามเงื่อนไข หรือเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทิศทางการดาเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของหัวลูกศร
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สาขาวิชาสารวจปัญหา ความต้องการและ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาและกองแผนงานจัดหลักสูตรฯ
เข้าแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
ประจาปีของมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ต่อสภาวิชาการ
แก้ไขร่างหลักสูตรฯ
แก้ไขร่างหลักสูตรฯ

กรณีสภาวิชาการไม่เห็นชอบ/สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ/สกอ.ไม่รับทราบการให้ความเห็นชอบ/สภาวิชาชีพไม่พิจารณารับรองหลักสูตรฯ
กรณีคณะกรรมการประจาสาขาวิชา/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ พิจารณาจัดทา/ แก้ไข
ร่างหลักสูตรฯ ตามหัวข้อและรายละเอียดฯ แบบฟอร์ม มคอ.2
เสนอร่างหลักสูตรฯ
เพื่อพิจารณาครั้งแรก

สาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์ร่างหลักสูตรฯ
หรือสัมมนาเกี่ยวกับร่างหลักสูตรฯ (ตามความเหมาะสม)

กรณีหลักสูตรปริญญาตรีและ
ต่ากว่า ป.ตรี

ไม่เห็นชอบ

1. คณะกรรมการประจาสาขาวิชา
2. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา (ตามความเหมาะสม)

กรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
2. คณะกรรมการประจาสาขาวิชา
3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา (ตามความเหมาะสม)

พิจารณากลัน่ กรองร่างหลักสูตรฯ
เห็นชอบ

สานักวิชาการตรวจร่างหลักสูตรฯ
สาขาวิชาเสนอร่างหลักสูตรฯ ต่อสภาวิชาการ

สภาวิชาการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรฯ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

สานักวิชาการเสนอร่างหลักสูตรฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย
ไม่อนุมัติ

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติหลักสูตรฯ
อนุมัติ

สานักวิชาการเสนอหลักสูตรฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
การให้ความเห็นชอบ/ รับรองหลักสูตร ปริญญาหรือสถาบัน (ถ้ามี)

ไม่รับทราบ
การให้ความเห็นชอบ/
ไม่พิจารณารับรอง
หลักสูตรฯ (ถ้ามี)

แนวปฏิบัติที 1
1. สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) เพื่อ
พิจารณารับรองหลักสูตรฯ
ปริญญาหรือสถาบัน
2. สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ

สานักวิชาการบันทึกโครงสร้างหลักสูตรฯ
ในระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการฯ

แนวปฏิบัติที 2
1. สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ
2. สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) เพื่อ
พิจารณารับรองหลักสูตรฯ
ปริญญาหรือสถาบัน

รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ/
พิจารณารับรองหลักสูตรฯ (ถ้ามี)

สานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.ค.ศ.
รับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษา

สานักวิชาการแจ้ง
สาขาวิชาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 3.1 ผังขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ทั้งนี้ การที่จ ะดาเนิ น งานตามองค์ประกอบของระบบงานพัฒ นาหลักสู ตรนานาชาติ
และหลักสูตรภาษาต่างประเทศทุกองค์ประกอบให้เป็นไปตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้นั้น
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร และเพื่อให้การวางแผนการพัฒนา
หลั กสู ตรสามารถดาเนิ นงานได้อย่ างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และแล้ ว เสร็จตาม
เป้ าหมายการเปิ ดสอนหลั กสู ตร สาขาวิช า คณะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ตร ตลอดจนผู้ เกี่ย วข้ อ ง
จาเป็นต้องทราบระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ผู้เขียนจึงขอนาเสนอข้อมูลระยะเวลาใน
การด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
หากนับตั้งแต่วันที่สาขาวิชาส่ง ร่างหลักสูตรให้สานักวิชาการตรวจจนกระทั่ง สกอ. รับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรจะใช้ร ะยะเวลาประมาณ 11 - 12 เดือน สาหรับหลักสูตรที่ต้องเสนอต่ อ
สภาวิ ช าชี พ (ถ้ า มี ) ส่ ว นหลั ก สู ต รที่ ไ ม่ ต้ อ งเสนอสภาวิ ช าชี พ จะใช้ ร ะยะเวลาประมาณ 9 เดื อ น
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.1 ในหน้า 76 – หน้า 78 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558,
น. 7 - 9)
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การดาเนินการ

ระยะเวลาใน
หมายเหตุ
การดาเนินการ (วัน)
3.1.1 กำรดำเนินกำรภำยในมหำวิทยำลัย ใช้เวลา 119 วัน
1) สานักวิชาการตรวจร่างหลักสูตร
8
รวมกระบวนการทาง
ที่สาขาวิชาส่งให้
ธุรการหลังการตรวจ
ร่างหลักสูตรตั้งแต่การจัดทา
ร่างบันทึกการเสนอเรื่อง
ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับขั้น
2) สาขาวิชาปรับร่างหลักสูตร
14
ตามข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของ
สานักวิชาการ
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ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต่อ)
การดาเนินการ

ระยะเวลาใน
หมายเหตุ
การดาเนินการ (วัน)
3) สาขาวิชาเสนอร่างหลักสูตรต่อ
37
(1) เสนอเอกสารล่วงหน้า
สภาวิชาการ
ก่อนการประชุม 6 วัน
(2) สภาวิชาการประชุม
15 วันต่อครั้ง และ
รอรับรองรายงานการประชุม
ในครั้งต่อไป รวมเวลา
ประมาณ 30 วัน
(3) คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรปรับร่างหลักสูตร
ตามข้อสังเกต หรือ
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
ใช้เวลาประมาณ 7 วัน
4) สานักวิชาการเสนอร่างหลักสูตร
60
สภามหาวิทยาลัยประชุม
ต่อสภามหาวิทยาลัย
30 วันต่อครั้ง และ
รอรับรองรายงานการ
ประชุมในครั้งต่อไป
รวมเวลาประมาณ 60 วัน
3.1.2 กำรดำเนินกำรกรณีต้องเสนอหลักสูตรต่อสภำวิชำชีพ/ องค์กรวิชำชีพ ใช้เวลาเพิ่มอีก
ประมาณ 65 – 125 วัน
1) สานักวิชาการเสนอหลักสูตรต่อ
5
รวมกระบวนการทาง
สภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพ
ธุรการ

78
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต่อ)
การดาเนินการ

ระยะเวลาใน
หมายเหตุ
การดาเนินการ (วัน)
2) สภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพ
60 - 120
(1) คุรุสภาใช้เวลา
พิจารณารับรองหลักสูตร ปริญญาหรือ
พิจารณาประมาณ 60 วัน
สถาบัน
(2) สานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ
ใช้เวลาพิจารณาประมาณ
60 วัน
(3) สภาวิชาชีพบัญชีใช้
เวลาพิจารณาประมาณ
75 วัน
(4) สภาการพยาบาลใช้
เวลาพิจารณาประมาณ
120 วัน
3.1.3 กำรดำเนินกำรเสนอหลักสูตรต่อ สกอ. ใช้เวลาเพิ่มอีก 125 วัน
1) สานักวิชาการเสนอหลักสูตรต่อ
5
รวมกระบวนการทาง
สกอ.
ธุรการ
2) สกอ. พิจารณารับทราบการให้
120
สกอ. จะเสนอหลักสูตรต่อ
ความเห็นชอบหลักสูตร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณาภายใน 120 วัน
รวมระยะเวลาในการดาเนินการทั้งสิ้น
309 - 363 วัน
หรือ 11-12 เดือน
ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558

บทที่ 4

ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชจากผังขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฯ ที่นาเสนอในบทที่ 3 สามารถจาแนกการดาเนินการ
เป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่สาขาวิชาดาเนินการ ประกอบด้วย การสารวจปัญหา ความต้องการและศึกษา
ความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดสอนหลั กสู ตรฯ การจั ดหลั กสู ตรฯ เข้ าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของ
มหาวิทยาลัย การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ต่อสภาวิชาการ การพิจารณาจัดทา/ แก้ไข
ร่างหลักสูตรฯ ตามหัวข้อและรายละเอียดแบบฟอร์ม มคอ. 2 การวิพากษ์ร่างหลักสูตร หรือสัมมนา
เกี่ ย วกั บ ร่ า งหลั ก สู ต รฯ การพิ จารณากลั่ นกรองร่ างหลั กสู ตรฯ และการเสนอร่ า งหลั ก สู ต รฯ ต่ อ
สภาวิชาการ
2. ขั้นตอนที่งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ
เข้า ไปมีส่วนในการด าเนิน การ ประกอบด้ว ย การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ตรฯ
การพิจารณาจัดทา/ แก้ไขร่างหลักสูตรฯ ตามหัวข้อและรายละเอียดแบบฟอร์ม มคอ. 2 การตรวจ
ร่างหลักสูตรฯ การเสนอร่างหลักสูตรฯ ต่อสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัย การเสนอหลักสูตรฯ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
เพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ และเพื่อพิจารณารับรองหลักสูตรฯ ปริญญาหรือสถาบัน
(ถ้ามี) และการแจ้งสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการพิจารณา ประกอบด้วย การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรฯ และการพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรฯ
4. ขั้ น ตอนที่ ห น่ ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.ค.ศ.
ดาเนินการพิจารณา ประกอบด้วย การเสนอหลักสูตรฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบการให้
ความเห็นชอบ/ รับรองหลักสูตร ปริญญาหรือสถาบัน (ถ้ามี) และการรับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษา
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ทั้งนี้ ผู้เขียนจะขอนาเสนอรายละเอียดการปฏิบัติงานเรียงตามขั้นตอน 15 ขั้นตอนตาม
ผังขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่นาเสนอในบทที่ 3 เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้

1. การสารวจปัญหา ความต้องการ และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
1.1 ประเด็นการสารวจปัญหา ความต้องการ และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตร
ก่ อนด าเนิ นการพั ฒนาหลั กสู ตร มหาวิ ทยาลั ยก าหนดให้ สาขาวิ ชาส ารวจปั ญหา
ความต้องการ และศึกษาความเป็นไปได้ ในการเปิดสอนหลักสูตร (Feasibility Study) ครอบคลุม 5
ประเด็น ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, น. 4)
1.1.1 ความต้องการของสังคมและความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ
1.1.2 ความคุ้มทุนของการเปิดสอน
1.1.3 ความพร้อมของสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.4 ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
1.1.5 ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละ
หลักสูตร
1.2 รูปแบบการสารวจปัญหา ความต้องการ และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตร
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรสามารถกระทาได้ 3 รูปแบบตาม
ความเหมาะสม ดังนี้
1.2.1 การวิ จั ย โดยศึ ก ษาความต้ อ งการ ความสนใจจากกลุ่ มเป้ าหมาย และ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder)
1.2.2 การวิ จั ย และสั ม มนา โดยศึ ก ษาความต้ อ งการ หรื อ ความสนใจของ
กลุ่ ม เป้ า หมาย และมี ก ารสั ม มนาผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นศาสตร์ นั้ น ๆ และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Stakeholder)
ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบันจากงานวิจัยสถาบัน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา พร้ อ มแบบฟอร์ ม ข้ อ เสนอโครงการ โดยสามารถดาวน์ โ หลดระเบี ย บ/
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ข้อบังคับ/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม ขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุน ปฏิทินประชาสัมพันธ์ การรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ http: //eservice.stou.ac.th/ > สารสนเทศหน่วยงาน > สถาบันวิจัยและพัฒนา >
หัวข้อ “ทุนอุดหนุนการวิจัย” > ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน * ประเด็น/ หัวข้อวิจัย การวิจัยสถาบัน (ปกติ)
ดังภาพที่ 4.1

ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ/แบบฟอร์ม
ขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุน

ภาพที่ 4.1 ดาวน์โหลดระเบียบ/ ข้อบังคับ/ ประกาศ/ แบบฟอร์มขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุน ปฏิทิน
ประชาสัมพันธ์ การรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่มา: http://www.stou.ac.th/offices/ord/RD/rdin/rdin_1.html

1.2.3 การจั ด สั ม มนา หรื อ สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) โดยเชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์นั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ผู้แทนองค์กรวิชาการ ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ ผู้แทนกลุ่มเป้าหมาย โดยให้สาขาวิชาตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการสัมมนา หรือสนทนากลุ่มใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้อิงระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายจากประกาศ มสธ. เรื่อง
อัตราค่าบริการ อาคารสัมมนา 1 อาคารสัมมนา 2 อาคารพิทยพัฒน์ อาคารวิทยทัศน์ของ มสธ. (ฉบับที่ 2)
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พ.ศ. 2556 ประกาศ มสธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนในการจัดประชุมเสวนาหรือสนทนากลุ่ม
พ.ศ. 2556 ระเบียบ มสธ. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 2556 โดย
ค่าตอบแทนสมนาคุณวิทยากรให้อิงระเบียบ มสธ. ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ประกาศฯ และระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้นไว้ที่ช่องทาง
http://eservice.stou.ac.th/ > ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง > ระเบียบ > ประกาศ
ดังภาพที่ 4.2 – ภาพที่ 4.3 ในหน้า 82 – หน้า 83 และภาพที่ 4.4 ในหน้า 84

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
และค่าตอบแทนในการจัด
ประชุมเสวนาฯ พ.ศ.2556

ภาพที่ 4.2 ดาวน์โหลดประกาศ มสธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนในการจัดประชุมเสวนา
หรือสนทนากลุ่ม พ.ศ. 2556
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/Edocument/CirLetters/urlx/urlc/list_c.htm
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ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ พ.ศ.2556

ภาพที่ 4.3 ดาวน์โหลดระเบียบ มสธ. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 2556
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/CirLetters/urlx/urlb/list_b.htm
กรณีการจัดสัมมนา หรือสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อ
สารวจปัญหา ความต้องการ และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศสาขาวิชาดาเนินการเช่นเดียวกันและใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับหลักสูตรปกติ ดังนี้
1) กาหนดวัน เวลาสัมมนาหรือสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
2) จั ด ท าหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ สั ม มนาหรื อ สนทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) ต่ อ อธิ ก ารบดี โดยเบิ ก จากงบประมาณของสาขาวิ ช าที่ ตั้ ง ฝากไว้ ที่ ส านั ก วิช าการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร พร้อมแนบกาหนดการ รายชื่อวิทยากร ผู้เข้าสัมมนา หรือสนทนากลุ่ม
ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถตรวจสอบรายละเอียดของงบประมาณได้ที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
สานักวิชาการ
3) จัดทาหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเสนอต่อผู้อานวยการกองคลัง
โดยแนบเอกสารตามข้อ 2) หลังจากที่อธิการบดีลงนามอนุมัติแล้ว
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4) จองห้องประชุมผ่านระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
และขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)
5) จัดทาจดหมายเชิญประชุม/ ขออนุญาตต้นสังกัด
6) จัดทาเอกสารประกอบการจัดสัมมนา หรือสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion)
7) จัดพิมพ์รายชื่อผู้เข้าประชุม
8) จัดทาหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม (ใบเซ็นชื่อ)
9) ประสานเรื่องอาหารว่างและอาหารกลางวัน (ถ้ามี)
10) จัดทาหนังสือขอความร่วมมือกันพื้นที่จอดรถถึงหัวหน้าศูนย์รักษา
ความปลอดภัย

ระเบียบฯ ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินรายได้ฯ
พ.ศ. 2545

ภาพที่ 4.4 ดาวน์โหลดระเบียบ มสธ. ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/Edocument/CirLetters/urlx/urlb/list_b.htm
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เมื่อดาเนินการจัดสัมมนา หรือสนทนากลุ่มแล้วเสร็จให้จัดทาหนังสื อส่ ง
หลักฐานการจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะพร้อมแนบใบสาคัญรับเงิน เงินเหลือจ่าย
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะ และรายงานการประชุมให้กองคลัง
ข้อสรุปจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนจะเป็นข้อมูลสาคัญ
และเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจพัฒนาหลักสูตร
สรุปผลการสารวจปัญหา ความต้องการ และศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเปิดสอนหลักสูตร ซึ่งต้องครอบคลุม 5 ประเด็นตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ตัวอย่างดูภาคผนวก ข)
สาขาวิชาจะนามาบรรจุในภาคผนวก ก ของแบบฟอร์ม มคอ. 2 เพื่อประกอบการพิจารณาของ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรใหม่ที่ไม่มีการผลิตชุดวิชาใหม่ หรือผลิตไม่เกิน 2-3 ชุดวิชา
และหลักสูตรตามโครงการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนหรือโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายแน่นอนอาจไม่จาเป็นต้องทาวิจัยศึกษา
ความเป็ น ไปได้ในการเปิ ดสอนแต่ควรศึกษาหาข้อมูล ครอบคลุ ม 5 ประเด็นตามที่ระบุในข้อ 1.1
เพื่อประกอบการพิจารณาพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

2. การจัดหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศเข้าแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของมหาวิทยาลัย
เมื่อสารวจปัญหา ความต้องการ และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรแล้ว
ให้สาขาวิชาจัดหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัยโดยดาเนินการผ่านกองแผนงาน
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ (กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มสธ., 2558)
2.1 กองแผนงานจัดทาหนังสือเพื่อขอให้สาขาวิชาพิจารณาเป้าหมายการจัดการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ โดยสาขาวิชาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารแนบเป้าหมายการจัดการศึกษา
ประจาปีงบประมาณทั้ง 4 ด้าน ที่กองแผนงานยก (ร่าง) เป้าหมายการจัดการศึกษาฯ ไว้ในระบบ
เอกสารอิ เล็ คทรอนิ กส์ เพื่ อเป็ นข้ อมู ล พื้ นฐานในการพิ จารณา ได้ ที่ http://eservice.stou.ac.th >
สารสนเทศหน่วยงาน > สานักงานอธิการบดี > กองแผนงาน > หน่วยงานภายใน > งานยุทธศาสตร์
และประเมินผล > เป้าหมายการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ... ดังภาพ 4.5 ในหน้า 86
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เอกสารแนบเป้าหมาย
การจัดการศึกษาประจาปี
งบประมาณ

ภาพที่ 4.5 ดาวน์โหลดข้อมูลเป้าหมายการจัดการศึกษาประจาปีงบประมาณ
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/planning/pl_main/NEWWEB/Strategy/index.html

ทั้งนี้ ข้อมูลเป้าหมายการจัดการศึกษาประจาปีงบประมาณ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
2.1.1 ด้ า นนั ก ศึ ก ษาและผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาประจ าปี ง บประมาณ พร้ อ ม
ประมาณการล่ ว งหน้ า 4 ปี ประกอบด้ ว ย ประมาณการนั กศึ กษาใหม่ - เก่ าลงทะเบี ยน/ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับต่ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประมาณการนักศึกษา/ ผู้เรียน/
ผู้สาเร็จการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และประมาณการนักศึกษาเก่าลงทะเบียน/ ผู้สาเร็จโครงการ
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกับ มสธ
.
2.1.2 ด้ า นหลักสูตรประจาปีงบประมาณ พร้อมประมาณการล่ ว งหน้า 4 ปี
ประกอบด้ว ย การศึกษาความเป็ นไปได้/ พัฒ นาหลั กสู ตรใหม่ การศึกษาแนวทาง/ ประเมินเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การเปิ ด สอนหลั ก สู ต รครั้ ง แรกและเปิ ด สอนซ้ า การปิ ด หลั ก สู ต ร กรณี ปิ ด รั บ
นักศึกษาใหม่ (มีนักศึกษาเก่าอยู่) และกรณีไม่มีนักศึกษาเก่าแล้ว
2.1.3 ด้ า นชุ ด วิ ช าประจ าปี ง บประมาณ พร้ อ มประมาณการล่ ว งหน้ า 4 ปี
ประกอบด้วย ชุดวิชา/ รายวิชาที่มีการผลิตชุดวิชาใหม่ ชุดวิชา/ รายวิชาที่มีการปรับปรุง ชุดวิชาที่มี
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การเปิดสอนครั้งแรกและเปิดสอนซ้า ชุดวิชาที่มีการจัดทาเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติม ชุดวิชา/
รายวิชาที่ปิดสอน
2.1.4 ด้านการผลิตสื่อการศึกษาประจาชุดวิชาประจาปีงบประมาณ พร้อม
ประมาณการล่วงหน้า 4 ปี
2.2 คณะกรรมการประจ าสาขาวิ ช าจั ด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาทบทวนเป้ า หมาย
การจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน โดยเชื่อมโยงกับแนวทางการดาเนินงานในแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี
และ/หรือที่มีแผนจะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรพร้อมประมาณการล่วงหน้า 4 ปี
2.3 สาขาวิชารวบรวมส่งกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.4 กองแผนงานรวบรวมและประมวลผลข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษา/ ผู้ เ รี ย น/ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา/ หลักสูตร/ ชุดวิชาที่ได้จากสาขาวิชา
2.5 กองแผนงานประมวลผล/ วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ แ ละความถู ก ต้ อ งของ
นักศึกษา/ ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรและชุดวิชา และเตรียมจัดทาเล่มรายงานสรุปเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการฯ ครั้งที่ 1
2.6 กองแผนงานรวบรวมและประมวลผลข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษา/ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
หลักสูตร/ ชุดวิชาที่ได้จากสาขาวิชาตามข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ
2.7 กองแผนงานจัดทาแผนฯ/ เล่มเป้าหมายการจัดการศึกษาประจาปีงบประมาณ
เสนอสภาวิชาการครั้งที่ 2
2.8 เมื่อกองแผนงานเผยแพร่ แ ผนปฏิบั ติร าชการประจาปี เล่ มเป้าหมายการจั ด
การศึกษา ฉบับที่ผ่านการปรับปรุงข้อมูลด้านนักศึกษา/ ผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรและ
ชุดวิชาตามข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการผ่านทางเว็บไซต์แล้ว สาขาวิชาต้องเตรียมจัดทาแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณต่อไป
2.9 สาขาวิชาจัดทาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ตามแบบรายละเอียดประกอบ
คาขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ตามแบบ รด.01 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
ที่ http://eservice.stou.ac.th > สารสนเทศหน่วยงาน > สานักงานอธิการบดี > กองแผนงาน >
หน่วยงานภายใน > งานยุทธศาสตร์และประเมินผล > เอกสารประกอบการประชุม Pre-Plan >
(ร่าง) แบบฟอร์มการจัดทาคาของบประมาณประจาปี ระดับหน่วยงาน (รด.) > รด. 01 ดังภาพ 4.6
ในหน้ า 88 ส่ ง ให้ ส านั ก วิ ช าการซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นา/ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ตามจานวนหลักสูตรที่บรรจุในเป้าหมายการจัดการศึกษา จากนั้นสานักวิชาการรวบรวมแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณส่งกองแผนงานต่อไป
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(ร่าง) แบบฟอร์มการจัดทา
คาของบประมาณประจาปี
ระดับหน่วยงาน (รด.)

ภาพที่ 4.6 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทาคาของบประมาณประจาปีระดับหน่วยงาน (รด.01)
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/planning/pl_main/NEWWEB/Strategy/index.html

2.10 กรณีที่สาขาวิชาจัดหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
ระหว่างปีงบประมาณหรือมีความประสงค์จะเลื่อนกาหนดการเปิดสอนหรือไม่เปิดสอนหลักสูตร
สาขาวิชาควรดาเนินการดังนี้
2.10.1 เสนอให้มีการพัฒนาหลักสูตร/ เปิดหลักสูตร/ เลื่อนกาหนดการเปิดสอน
ต่ อ คณะกรรมการประจ าสาขาวิ ช า (กรณี ห ลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี )
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
2.10.2 ขออนุ มั ติ เ พิ่ ม แผนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร/ เปิ ด หลั ก สู ต ร/ เลื่ อ น
กาหนดการเปิดสอนหลักสูตร/ ไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยชี้แจง
เหตุผลความจาเป็น
2.10.3 แจ้ งผลการเห็น ชอบเพิ่ มแผนการพัฒ นาหลั ก สูตร/ เปิด หลัก สู ต ร/
เลื่อนกาหนดการเปิดสอน/ ไม่เปิดสอนหลักสูตรแก่กองแผนงาน
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ในการดาเนิ น การกรณีนี้ห ลั งจากที่ส ภาวิช าการมี มติ เห็นชอบให้ เพิ่มแผนการพัฒนา
หลักสูตร/ เปิดหลักสูตร/ เลื่อนกาหนดการเปิดสอนหลักสูตร/ ไม่เปิดสอนหลักสูตรแล้ว ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ จะต้องทาการปรับข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันต่อไป

3. การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ต่อสภาวิชาการ
เมื่อหลักสูตรต่างๆ ได้รับความเห็นชอบให้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีแล้ว
สาขาวิชาต้องเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
3.1 ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้สาขาวิชาดาเนินการดังนี้
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, น. 11 - 14)
3.1.1 พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชตามองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ดังนี้
1) ประธานกรรมการประจ าสาขาวิ ช า หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายใน หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ
2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่พัฒนา จานวน 3 - 5 คน เป็นกรรมการ (หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วม
เป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน) หากสาขาวิชาพิจารณาเห็นสมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่า
จานวนดังกล่าว ให้เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเหตุผลประกอบ
3) อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่พัฒนา จานวน 3 - 5 คน เป็นกรรมการ โดยต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ
อย่างน้อย 2 คน
4) อาจารย์ประจาสาขาวิชา (ควรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความ
เชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้นๆ) จานวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ จานวน 1 คน
และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจ สาขาวิชาอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
3.1.2 จัดทาหนังสือมายังสานักวิชาการเพื่อขอรายชื่อบุคลากรจากฝ่ายพัฒนา
หลั กสู ตรและการสอนปฏิบั ติหน้ าที่ผู้ ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ตร (ตัว อย่างดู
ภาคผนวก ค)
3.1.3 เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
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3.1.4 เมื่อคณะกรรมการประจาสาขาวิชาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สาขาวิชา
เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อเข้าร่วมในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2) แบบเสนอชื่ออาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อเข้าร่วมใน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ……………………………สาขาวิชา…………………………..
ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการได้เผยแพร่แบบเสนอชื่อฯ
ไว้ที่ช่องทาง http://eservice.stou.ac.th > สานักวิชาการ > ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน >
TQF และแบบฟอร์ม > อื่นๆ > แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณาจารย์ มสธ.เพื่อเข้าร่วม
ในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังภาพที่ 4.7

แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และคณาจารย์ มสธ.
เพื่อเข้าร่วมใน
คณะกรรมการพัฒนาฯ

ภาพที่ 4.7 ช่องทางดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารย์ มสธ.
เพื่อเข้าร่วมในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Tem_STOU&TQF.html
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4. การพิจารณาจัดทา/ แก้ไขร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ตามหัวข้อและรายละเอียดหลักสูตรแบบฟอร์ม มคอ. 2
การพิจารณาจัดทา/ แก้ไขร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศตาม
หั วข้อและรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รแบบฟอร์ ม มคอ. 2 นั้ น เป็ น ส่ ว นงานของคณะกรรมการพั ฒ นา
หลั กสู ตรฯ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทาร่างหลั กสู ตรตามแบบฟอร์ม มคอ. 2 จนกว่ า
การจัดทาร่างหลักสูตรจะแล้วเสร็จ ตามหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่กาหนดไว้
4.1 หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, น. 11 – 14)
4.1.1 พิจารณาจัดทาร่างหลักสูตรฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาอื่น
ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้จัดทาเป็นภาษาไทยด้วยโดยให้มีหัวข้อและรายละเอียดตามแบบฟอร์ม มคอ.2
ผนวกข้อมูล สรุปผลการวิจัย หรือการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศฉบับลงนามแล้ว (ถ้ามี) ไว้ท้ายเล่ม รวมทั้งจัดทา
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตามแบบฟอร์มที่
สกอ. กาหนด ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามแผน
4.1.2 เสนอร่างหลักสูตร ดังนี้
1) ร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชา ทั้งนี้
อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชาเพื่อพิจารณากลั่นกรองด้วยก็ได้
2) ร่ า งหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ เ สนอคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ประจ าสาขาวิช า คณะกรรมการประจาสาขาวิช า ทั้งนี้อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจา
สาขาวิชาเพื่อพิจารณากลั่นกรองด้วยก็ได้
4.1.3 แก้ไขร่างหลักสูตร ตามมติที่ประชุมต่างๆ เช่น คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชา คณะกรรมการประจาสาขาวิชา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ควรพิจารณาจัดทาร่างหลักสูตรให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปี กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด จะต้องรายงานผล
การดาเนินงานต่อสภาวิชาการเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาใน
การพัฒนาหลักสูตรได้ครั้งละ 6 เดือน
อนึ่ง ในการจัดทาหลักสูตรคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ควรศึกษาและ
ทาความเข้าใจประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2542 (ภาคผนวก ง) (ปัจจุบันเปลี่ยน
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ชื่อเป็น “สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความ
ตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก จ) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ บั ณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการได้
รวบรวมและเผยแพร่ประกาศ กกอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ พ.ศ. 2552 และประกาศ ศธ. เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรฯ 2558 ไว้ที่ช่องทาง http://eservice.stou.ac.th > ส านักวิช าการ >
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน > ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับฯ สกอ. คุรุสภา ดังภาพที่ 4.8 ในหน้า 93)
คณะกรรมการพั ฒนาหลั กสู ตรฯ ควรศึกษาและทาความเข้า ใจประกาศฯ
ข้างต้น ตลอดจนแนวทางการดาเนินการของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1) ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒิ (มคอ. 1) เป็นแนวทางในการพัฒ นาร่างหลักสู ตร โดยฝ่ายพัฒนาหลักสูต รและ
การสอนสานักวิชาการ ได้รวบรวมและเผยแพร่ไว้ที่ช่องทาง http://eservice.stou.ac.th > สานัก
วิช าการ > ฝ่ ายพัฒ นาหลั กสู ตรและการสอน > TQF และแบบฟอร์ม > ประกาศ และตัว อย่างที่
เกี่ยวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) ดังภาพที่ 4.9 ในหน้า 94
2) กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิช าของระดับ คุณวุฒินั้ น ให้ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นแนวทางในการพัฒนาร่างหลักสูตร
3) ผู้จัดทาหลักสูตรจะต้องถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บั ณ ฑิ ต ที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา หรื อ สาขาวิ ช านั้ น ๆ และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแต่ละหลักสูตรสามารถบรรจุผลการเรียนรู้ หรือเนื้อหาวิชา
เพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่กาหนดไว้อย่างอิส ระ เหมาะสมกับหลั กสู ตร ตรงกับความต้องการหรื อ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน
4) ใช้แบบฟอร์ม (Template) หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอร์ม
มคอ.2 ที่มหาวิทยาลั ย จั ดทาขึ้น ส าหรับเป็นแนวทางการดาเนินงานเพื่อเป็นมาตรฐานกลาง และ
สอดคล้องกับระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย และระดับการศึกษา
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ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการและ
ประกาศ สกอ.

ภาพที่ 4.8 ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Rule_MUA.html
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ประกาศ และตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ (มคอ.1)
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ภาพที่ 4.9 ดาวน์โหลด มคอ.1 สาขาวิชาต่างๆ
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Tem_STOU&TQF.html

ในการนี้ฝ่ายที่มีบทบาทสาคัญและมีส่วนช่วยผลักดันให้การพัฒนาหลักสูตรสาเร็จทัน
ตามกาหนดเวลาเปิดสอนที่ตั้งไว้ตามแผนฯ นั่นคือ ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจา
สาขาวิชา (ควรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้นๆ) จานวน 1 คน
เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ จานวน 1 คน
และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจ สาขาวิชาอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
4.2 หน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ มีหน้าที่ศึกษาข้อมูลที่จาเป็นและ
เกี่ย วข้องกับ หลักสู ตรที่จะพัฒ นา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ตรฯ จัดทาร่างหลักสูตร
ปรับแก้ไขร่างหลักสูตรตามมติคณะกรรมการพัฒนาหลั กสูตรฯ และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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จดบันทึกและจัดทารายงานการประชุม ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ และทาหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ มอบหมาย โดยกาหนดบทบาท
หน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้
4.2.1 หน้าที่ของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ
1) ประสานงานกับประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อดาเนินการ ดังนี้
(1) กาหนดวันประชุมคณะกรรมการ
(2) กาหนดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
2) ตรวจรายงานการประชุม
3) จัดทาเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่
(1) ร่ า งหลั ก สู ต รตามแบบฟอร์ ม มคอ. 2 ฉบั บ ภาษาไทย หรื อ
ฉบับภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้ กรณีเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้จัดทาเป็นภาษาไทยด้วย
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยหัวข้อหมวดต่างๆ ตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนด
จานวน 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
(2) แบบรายงานข้อมูล การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แต่ละระดับการศึกษา แนบท้ายเล่มแบบฟอร์ม มคอ.2
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ สกอ. กาหนด จานวน 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร
หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ เผยแพร่แบบฟอร์ม มคอ. 2
และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ แต่ละระดับการศึกษา ไว้ที่ช่องทาง http://eservice.stou.ac.th > สานักวิชาการ > ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน > TQF และแบบฟอร์ม > มคอ. 2 ดังภาพที่ 4.10 ในหน้า 97
4) เสนอร่างหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เห็นชอบแล้วต่อ
คณะกรรมการบั ณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิช า (กรณีห ลั กสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา) คณะกรรมการ
ประจาสาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี) ทั้งนี้อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจา
สาขาวิชาด้วยก็ได้ สานักวิชาการ และสภาวิชาการ ตามลาดับ โดยประสานงานการจัดพิม พ์และ
ตรวจร่างหลักสูตรกับเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชาที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
5) ดาเนินการตามที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมอบหมายโดย
ประสานงานกับผู้ช่วยเลขานุการ
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แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.ตรี
และแบบรายงานฯ

แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.โท
และแบบรายงานฯ

แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.เอก
และแบบรายงานฯ

ภาพที่ 4.10 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (Template) หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบฟอร์ม มคอ. 2 และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Tem_STOU&TQF.html

(ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน ส านั ก วิ ช าการ อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการจัดทาแบบฟอร์ม (Template) หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ. 2
ฉบับภาษาอังกฤษ)
4.2.2 หน้าที่ของผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
1) เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
(1) ประสานงานกับกรรมการและเลขานุการในการกาหนดวันประชุม
วาระการประชุม และประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อนัดหมายวันประชุม รวมทั้งจองห้องประชุม
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(2) จั ด ท าหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ เ บิ ก เงิ น ทดรองจ่ า ยค่ า เบี้ ย ประชุ ม และ
ค่าพาหนะ และจัดทาแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ (เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) จัดพิมพ์และพิสูจน์อักษรร่างหลักสูตร
(4) จัดทาหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ส่งให้คณะกรรมการ
(5) ติดต่อกับคณะกรรมการเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง
สรุปแจ้งกรรมการและเลขานุการก่อนการประชุมแต่ละครั้ง
(6) ประสานงานระหว่างการประชุม เช่น ประสานงานด้านอาหาร
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ประสานงานด้านเอกสาร ติดตามกรรมการภายในและภายนอก เป็นต้น
(7) มอบเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการ (เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
พร้อมทั้งให้กรรมการลงนามในหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ลงนามการเข้าประชุม และ
ส่งหลักฐานการจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กองคลัง
(แบบฟอร์มเหมือนหลักสูตรปกติ)
ทั้ ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ ให้
อิงระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายจากระเบียบ มสธ. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภาวิชาการ
พ.ศ. 2552 และระเบียบ มสธ. ว่าด้วยการจ่ายค่าอาหารในการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2557
ระเบียบ มสธ. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 2556
โดยมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้นไว้ที่ช่องทาง
http://eservice.stou.ac.th/ > ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง > ระเบียบ ดังภาพที่ 4.11 หน้า 99
และภาพที่ 4.12 หน้า 100
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ รับผิดชอบ
งานต่างๆ ดังนี้
(1) จัดทาหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร
โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา
(2) จัดทาหนังสือขออนุญาตต้นสังกัดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา
(3) จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
สกอ. และ มสธ. ให้ประธานหรือกรรมการและเลขานุการเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(4) จดบันทึกและจัดทารายงานการประชุม
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(5) ตรวจร่างหลักสูตรในเบื้องต้นเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร
(6) ประสานงานกับประธานหรือกรรมการและเลขานุการในการจัดทา
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(7) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาเสนอร่างหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัย และ สกอ.
(8) จัดทาหนังสือขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เมื่อการพัฒนา
หลักสูตรแล้วเสร็จ
(แบบฟอร์มเหมือนหลักสูตรปกติ)

ระเบียบ มสธ. ว่าด้วย
เบี้ยประชุมกรรมการฯ
พ.ศ. 2552
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ภาพที่ 4.11 ดาวน์โหลดระเบียบ มสธ. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภาวิชาการ พ.ศ. 2552
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/Edocument/CirLetters/urlx/urlb/list_b.htm
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ระเบียบ มสธ. ว่าด้วย
การจ่ายค่าอาหารใน
การประชุมฯ พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2552
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 (TQF)

ภาพที่ 4.12 ดาวน์โหลดระเบียบ มสธ. ว่าด้วยการจ่ายค่าอาหารในการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2557
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/Edocument/CirLetters/urlx/urlb/list_b.htm
4.3 แนวทางการจัดทาหัวข้อและรายละเอียดหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.2
แบบฟอร์ม มคอ.2 เป็นการอธิบายภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนที่ทาให้
บั ณฑิ ตบรรลุ ผลการเรี ยนรู้ ของหลั กสู ตร โดยจะถ่ ายทอดผลการเรี ยนรู้ ที่ คาดหวั ง ของบั ณ ฑิ ต ตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/ สาขาวิ ช าไปสู่
การปฏิบัติในหลักสูตรโดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องระบุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ครบทั้ง 5 ด้าน และ
ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ธนัญญา เฉลยผล, 2559)
การจัดทา/ แก้ไขร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศตามหัวข้อ
และรายละเอียดหลักสูตรแบบฟอร์ม มคอ. 2 ข้อมูลต่างๆ ภายในร่างหลักสูตรต้องมีความครบถ้วน
ของหัวข้อและรายละเอียดตามที่ สกอ. ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาและที่สาคัญข้อมูลในแต่ละหัวข้อจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ
สกอ. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนด เพื่อเสนอให้ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ
ในการนี้ ผู้เขียนจึงนาเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทา/ แก้ไขร่างหลักสูตร
นานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่ละประเด็นสาคัญของ
แบบฟอร์ม มคอ. 2 ดังต่อไปนี้
4.3.1 การใช้ แ บบและขนาดอั ก ษร ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ตัว อั ก ษร
ขนาด 16 pt
4.3.2 หน้าปกหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องของปกหลักสูตรว่าถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กาหนด ได้แก่ ตรามหาวิทยาลัย ชื่อหลักสูตร แขนงวิชา วิชาเอก (ถ้ามี) ระบุหลักสูตรใหม่
พ.ศ (ระบุปี พ.ศ. ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร) สาขาวิชา
1) ชื่อหลักสูตรนานาชาติต้องระบุคาว่า “หลักสูตรนานาชาติ” ชื่อหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศต้องระบุคาว่า “หลักสูตรภาษา......” ไว้ในวงเล็บท้าย พ.ศ. ดังภาพที่ 4.13

วงเล็บ “หลักสูตรนานาชาติ”
“หลักสูตรภาษา....”

ภาพที่ 4.13 ระบุคาว่า “หลักสูตรนานาชาติ” “หลักสูตรภาษา......” ไว้ในวงเล็บท้าย พ.ศ.
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Up59/Information_Book/Improve/
Master/M.Com.Arts-ASEAN.2555.pdf
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2) กรณีเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรสหวิทยาการ ให้ระบุไว้ที่หน้าปก
และหน้าแรก ดังภาพที่ 4.14 หน้า 102 และภาพที่ 4.15 หน้า 103

หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรสหวิทยาการให้
ระบุที่หน้าปก

ภาพที่ 4.14 กรณีเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรสหวิทยาการ ให้ระบุไว้ที่หน้าปก
ที่มา: ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ, 2559

4.3.3 สารบัญ หมายเลขหน้าจัดให้สอดคล้องกับภายในเล่มหลักสูตร
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หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรสหวิทยาการให้
ระบุที่หน้าแรก

ภาพที่ 4.15 กรณีเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรสหวิทยาการให้ระบุไว้ที่หน้าแรก
ที่มา: ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ, 2559

4.3.4 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1) ชื่อหลักสูตรนานาชาติต้องระบุคาว่า “หลักสูตรนานาชาติ” ไว้ในวงเล็บท้าย
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย และ “International Program” ไว้ในวงเล็บท้ายชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ชื่อหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นต้น ต้องระบุ
คาว่า หรือ “หลักสูตรภาษาอังกฤษ” ไว้ในวงเล็บท้ายชื่อหลักสูตรภาษาไทย และ “English Program”
ไว้ในวงเล็บท้ายชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับปกหน้า และระบุแขนงวิชา วิชาเอก (ถ้ามี)
ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.16 หน้า 104
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ระบุ (หลักสูตรนานาชาติ)
และ (International
Program)

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างระบุ (หลักสูตรนานาชาติ) และ (International Program)
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Up59/Information_Book/Improve/
Master/M.Com.Arts-ASEAN.2555.pdf

2) ชื่อปริ ญญา แขนงวิช า ต้ องเป็นไปตามที่ ร ะบุ ไว้ในพระราชกฤษฎี ก า
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และ
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 และหลักเกณฑ์การกาหนด
ชื่อปริญญาของ กกอ. ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีที่มีการกาหนดชื่อ
ปริญญาใหม่ และชื่อปริญญาดังกล่าวยังไม่ได้บรรจุไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้
สาขาวิ ช าก าหนดชื่ อ ปริ ญ ญาตามหลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดชื่ อ ปริ ญ ญาของ สกอ. พ.ศ. 2549
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้แบ่งชื่อปริญญาออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2558, น. 15)
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(1) ปริญ ญาศิล ปศาสตร์ หลั กสู ตรที่ใช้ชื่อปริญญานี้จะศึกษาเนื้อหา
สาระในลักษณะเน้นศาสตร์บริสุ ทธิ์ทางด้านศิลปศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ เป็นหลัก กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
(2) ปริญญาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรที่ใช้ชื่อปริญญานี้จะศึกษาเนื้อหา
สาระในลักษณะเน้นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของ
ศาสตร์สาขาวิช านั้น ๆ เป็นหลัก กลุ่มสาขาวิช าที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
(3) ปริญญาวิชาชีพ หลักสูตรที่ใช้ชื่อปริญญานี้เน้นการศึกษาในลักษณะ
ของศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ หรือสาขาวิชาที่ไม่ได้กาหนดให้มีองค์กร
วิชาชีพ หรือกฎหมายรองรับ แต่มีลักษณะเป็นวิชาชีพ
(4) ปริญญาทางเทคโนโลยี หลักสูตรที่ใช้ชื่อปริญญานี้มีลั กษณะเป็น
การน าวิทยาศาสตร์ ป ระยุ กต์ ไปใช้ พัฒนา ความรู้ และทักษะเชิงปฏิ บัติการเฉพาะ เพื่ อประโยชน์ ใน
การดาเนินงานในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการและการดูแลรักษา
สุขภาพ และมีลักษณะเป็นหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เพื่อสร้างความชานาญ
การเฉพาะทางกลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ เทคโนโลยีทางการเกษตร และเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ สาขาวิชาต้องชี้แจงเหตุผลกรณีที่ ใช้ชื่อปริญญาซึ่งไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของ สกอ. ต่อสภาวิชาการ
3) วิชาเอก (ถ้ามี) กรณีมวี ิชาเอกให้ระบุด้วย
4) จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ระบุให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ตรวจสอบให้ตรงกับโครงสร้างและรายละเอียด
หลักสูตร ในหมวดที่ 3 ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
5) รูปแบบของหลักสูตร
(1) รูปแบบ ระบุระดับการศึกษาของหลักสูตร
(2) ประเภทของหลักสูตร (ระบุเฉพาะปริญญาตรี)
ก. การระบุ ก ลุ่ ม หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ได้แบ่งหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
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ก) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่
(ก) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
(ข) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็น
หลักสูตรปริญญาตรีสาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ
ระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนได้
ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาวิจัยที่ลุ่มลึก
ทางวิชาการ
ข) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น
2 แบบ ได้แก่
(ก) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลั ก สู ต รแบบนี้ เ ท่ า นั้ น ที่ จั ด หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
(ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
(ข) หลั กสู ตรปริญญาตรี แบบก้ าวหน้า ทางวิช าชี พ หรื อ
ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะ
ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน
โดยกาหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทาวิจัยที่ลุ่มลึก
หรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการ ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)....
(4) การรับเข้าศึกษา ระบุ รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
(5) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (Memorandum of Understanding:
MOU) ให้ระบุชื่อสถาบั น ที่ตกลงทาความร่ว มมือ ทั้งนี้ ควรมี ความร่วมมือทางวิช าการกับสถาบัน

107
ต่างประเทศ (สถาบันการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิจัยและสถาบันอื่นในต่างประเทศที่จัดการศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ซึ่งอาจตกลงความร่วมมือเพื่อดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการทางวิช าการ และการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมหรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งในลักษณะทวิภาคี และพหุภาคี ซึ่งสถาบันต่างประเทศ
ต้องเป็นสถาบันที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมอบหมายในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ การตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการต้องระบุประเด็นที่ร่วมมือกัน และความรับผิดชอบของแต่ละสถาบันให้ชัดเจน โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ได้รับการอนุมั ติจากสภามหาวิทยาลัย และต้องเสนอ สกอ.
เพื่ อ ทราบภายใน 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ (ตั ว อย่ า ง Memorandum of
Understanding: MOU ดูภาคผนวก ฉ)
(6) การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระบุให้สอดคล้องกับหลักสูตร
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
ระบุภาคการศึกษา (ภาคต้น/ ภาคปลาย) ปีการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร ระบุวัน เดือน ปี ที่สภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็ นชอบ/ อนุมัติหลักสูตร ระบุชื่อสภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี )
วัน เดือน ปีทใี่ ห้ความเห็นชอบ/ รับรอง
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระบุปีการศึกษา ครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ระบุอาชีพที่นักศึกษา
ในสาขานั้นๆ สามารถประกอบอาชีพได้
9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบุคุณวุฒิ ปริญญาเอก ปริญญาโท และ
ปริญญาตรี โดยให้เรียงลาดับตามตาแหน่งทางวิชาการและอักษรตัวแรกของชื่อ กรณีสาเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศให้ระบุชื่อประเทศด้วย
การจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และหน้าที่
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามที่ สกอ. และ มสธ. กาหนด ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558)
(1) หลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีดังนี้
ก. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ก) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน
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กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัด
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสูตรที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงหรือสั มพันธ์กับสาขาวิชา (ศาสตร์) ที่
เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชา (ศาสตร์) ที่
ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
ข) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร และ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน
กรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่
เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชา (ศาสตร์) นั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่ า งน้ อ ย 2 ใน 5 คน ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า นปฏิ บั ติ ก าร โดยอาจเป็ น อาจารย์ ป ระจ าของ
มหาวิทยาลัย หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิต
ของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน
ก ร ณี ร่ ว ม ผ ลิ ต ห ลั ก สู ต ร กั บ ห น่ ว ย ง า น อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
สถาบันอุดมศึกษาหากจาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
และผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางาน
ในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา (ศาสตร์) ที่เปิดสอน
ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้าน
การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชา (ศาสตร์) นั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 1 ใน 3
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชา (ศาสตร์) ที่
ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
ข. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
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มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรับ สาขาวิช า (ศาสตร์ ) ที่
ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10
คน มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี นั้ น ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
ค. หลักสูตรระดับปริญญาโท
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรับ สาขาวิช า (ศาสตร์ ) ที่
ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10
คน มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี นั้ น ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
ง. หลักสูตรระดับปริญญาเอก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช า (ศาสตร์ ) ที่
ไม่ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู้รั บผิดชอบหลั กสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า
10 คน มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี นั้ น ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
ดั ง ตารางที่ 4.1 สรุ ป หลั กเกณฑ์ ก ารจั ด อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรแต่ละระดับการศึกษาในหน้า 110 – หน้า 111
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ตารางที่ 4.1 สรุปหลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ปริญญาตรี
วิชาการ/วิชาชีพ/
ปฏิบัติการ/
ป.ตรี (ต่อเนื่อง)

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ

จานวน

5 คน

5 คน

3 คน

3 คน

เฉพาะหลักสูตรป.ตรี ปฏิบัติการ
-อย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ
-เป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่นได้
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน

ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.

ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.

ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือ ป.โท และ ศ.

วุฒิการศึกษา ป.โท หรือเทียบเท่า
หรือ ผศ.
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ตารางที่ 4.1 สรุปหลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา (ต่อ)
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ปริญญาตรี
วิชาการ/วิชาชีพ/
ปฏิบัติการ/
ป.ตรี (ต่อเนื่อง)

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง

1 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยโดย
มี รู ป แบบ และลั ก ษณะการเผยแพร่ ข อง
ผลงานฯ ตามเอกสารแนบท้ า ยประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากร มสธ. พ.ศ.2558 และการเผยแพร่
ผลงานฯ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
และระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิ ช าการ ส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิ ชาการ พ.ศ.2556 (รายละเอี ยดปรากฏใน
ข้อ 4.3.14 หน้า 140 - 157)
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ส าหรั บ กรณี ที่ เ ป็ น หลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถาบั น ต่ า งประเทศ
หลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทยต้ องจัด อาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ยเป็น อาจารย์ผู้รั บผิ ด ชอบ
หลักสูตรด้วย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557, น. 3)
ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdiciplinary)
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้า
ได้ไม่เกิน 2 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น. 2)
จ. กรณี ที่ ห ลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ (Multidisciplinary) หรื อ
สหวิทยาการ (Interdiciplinary) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ากับหลักสูตรอื่นให้พิจารณาตาม
หลักการดังนี้ (สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สกอ., 2558)
ก) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary) หรื อ สหวิ ท ยาการ (Interdiciplinary) ไม่ ส ามารถเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรซ้ากับหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdiciplinary) อื่น
ข) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรที่เป็นศาสตร์เดียว
(Disciplinary) สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ากับหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
หรื อสหวิทยาการ (Interdiciplinary) ได้อีก 1 หลั กสู ตรเท่านั้น โดยต้องเป็นหลั กสู ตรที่ ตรงหรื อ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1 คน อาจเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ระดับปริญญาตรีได้ เป็นต้น
ค) อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรในระดับปริญญาโทซ้ากับ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบซ้ากับหลักสูตรพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdiciplinary) ได้อีก เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1
คน ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาเอก และหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ระดับปริญญาโทได้ เป็นต้น
(2) หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่บริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) (ถ้ามี) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) (ถ้ามี) รายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร
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ประจาปีการศึกษาเพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง นี้ หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจ้ า งบุ ค ลากรอั ต ราจ้ า งชั่ ว คราวเพื่ อ ให้
ทาหน้าทีอ่ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างของมหาวิทยาลัย
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน ระบุว่าเป็นในสถานที่ตั้งหรือนอกสถานที่ตั้ง
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตร ระบุว่ามีการนาสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นมาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตรอย่างไร
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11) ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน ระบุถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรที่มตี ่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาอื่นของ มสธ.
ให้ระบุ เช่น รายชื่อชุดวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้หลักสูตรอื่นหรือสาขาวิชาอื่น หรือนักศึกษาหลักสูตรของ
ตนเองไปเรียนในหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่น เป็นต้น
4.3.5 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1) ปรัชญา ความสาคัญ
สอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย มาตรฐาน
วิช าการ/ วิช าชีพในการผลิ ตบั ณฑิต วัตถุประสงค์ของหลั กสู ตร ผลการเรียนรู้ในแต่ล ะด้านและ
สอดคล้องกับประกาศ มสธ. เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. 2555 มากาหนดเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาหลั กสูตร ซึ่งสาขาวิชาสามารถเพิ่มเติมได้ตามศาสตร์ จุดเด่น หรือวิชาชีพของแต่ล ะ
สาขาวิชา
ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ ได้เผยแพร่ประกาศฯ
ทางช่องทาง http://eservice.stou.ac.th > สานักวิชาการ > ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน > ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมสธ. > ประกาศ มสธ. ดังภาพที่ 4.17 หน้า 114
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2559 อยู่ระหว่างการปรับปรุงประกาศฯ ฉบับดังกล่าว เพื่อ
เพิ่มเติมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2) แผนพัฒนาปรับปรุง ระบุแผนพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
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ประกาศ มสธ. เรื่อง
คุณลักษณะของบัณฑิตฯ
มสธ. พ.ศ. 2555

ภาพที่ 4.17 ดาวน์โหลดประกาศ มสธ. เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. 2555
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Rule_STOU.html

4.3.6 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1) ระบบการจัดการศึกษา ระบุรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ. 2
ของ มสธ.
2) การดาเนินการหลักสูตร
(1) วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน ระบุให้สอดคล้องกับระเบียบ
การรับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน มสธ.
(2) คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ าศึ ก ษา ระบุ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มีสิ ท ธิเข้ า ศึ ก ษาโดย
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ มสธ.กาหนด ทั้งนี้ การระบุคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
จะอยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของสาขาวิ ช าซึ่ ง สามารถปรั บ หรื อ เพิ่ ม เติ ม คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ได้ ต ามที่ พิ จ ารณา
เห็นสมควร
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ตัวอย่างคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาของหลักสูตรระดับต่างๆ มีดังนี้
ก. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ก) เป็นผู้ ส าเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
ข) เป็นผู้สาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือผ่านการอบรมหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
ค) เป็ นผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาระดั บ อนุ ปริ ญญา หรื อปริ ญญาชั้ น ใด
ชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง
ข. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็น ผู้ ส าเร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบั ตรวิช าชี พชั้นสู ง หรือ
เที ย บเท่ า หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา (3 ปี ) หรื อ เที ย บเท่ า ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ สกอ. หรื อ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548
ค. หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน
ในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาใน
หลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ากว่า 3.50 จากระบบ
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
ง. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกาหนด
จ. หลักสูตรระดับปริญญาโท
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า หรื อ
ประกาศนียบั ตรบั ณฑิตตามที่หลั กสู ตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกาหนด
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ฉ. หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ก) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโท หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูงตามที่หลักสูตรกาหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
ข) เป็ นผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ า หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษาโดยมี
ผลการเรี ย นดี ม าก มี พื้ น ฐานความรู้ ค วามสามารถและศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ มี
ผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ระบุปัญหาจากการศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกล และปัญหาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
(4) กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา ระบุ
กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล และ
กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหลักสูตร
(5) แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ระบุจานวน
นักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาและสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เป็นระยะเวลา
5 ปีการศึกษา
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ให้ระบุ
จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ อ อกกลางคั น (Drop Out) ด้ ว ย โดยอาจประมาณการหรื อ ค านวณจากสถิ ติ
นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรอื่นๆ
(6) งบประมาณตามแผน ให้จาแนกรายละเอียดตามหัวข้อเสนอตั้งงบประมาณ
ตามแบบฟอร์ มที่ สกอ. กาหนด รวมทั้ง ระบุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหั วในการผลิตบัณฑิตตาม
หลั กสู ตรนั้ น ซึ่งสาขาวิช าสามารถคานวณประมาณการค่าใช้จ่ายฯ จากแนวทางการคิดคานวณ
ค่าใช้จ่ ายต่ อ หั ว นั ก ศึ ก ษาที่ เผยแพร่ ช่ อ งทาง http://eservice.stou.ac.th > สานักวิช าการ >
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน > TQF และแบบฟอร์ม > อื่นๆ > แนวทางการคิดคานวณค่าใช้จ่าย
ต่อหัวนักศึกษาดังภาพที่ 4.18 หน้า 117
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แนวทางการคิดคานวณ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ภาพที่ 4.18 ดาวน์โหลดแนวทางการคิดคานวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Tem_STOU&TQF.html

(7) ระบบการศึกษา ระบุให้สอดคล้องกับหลักสูตร ได้แก่ แบบทางไกลผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก หรือแบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก หรือแบบทางไกลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning) หรือแบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ การใช้สื่อการศึกษา
ทางไกลต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
ขอเปิ ดและดาเนิ น การหลั กสู ตรระดับปริญญาในระบบการศึ กษาทางไกล พ.ศ.2548 ลงวันที่ 24
มกราคม พ.ศ. 2549 ตามที่ระบุในบทที่ 2 ด้วย
(8) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อนเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน
หน่วยกิต และรายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผล
การศึกษาและเทียบประสบการณ์ พ.ศ.2556
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3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
(1) หลักสูตร แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
ก. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ข. โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร ระบุ จ านวนหน่ ว ยกิ ต ในแต่ ล ะหมวดวิ ช า
สอดคล้ อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
(หากมี มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีโครงสร้าง
สอดคล้องกับ มคอ.1) ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มสธ. ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังตารางที่ 4.2 ในหน้า 120 – หน้า 121
และตารางที่ 4.3 ในหน้า 122 – หน้า 123
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ข้อบังคับฯ ดังกล่าวข้างต้นไว้ที่ช่องทาง
http://eservice.stou.ac.th/ > ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง > ข้อบังคับ ดังภาพที่ 4.19 และ
ภาพที่ 4.20 หน้า 119

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2547

ภาพที่ 4.19 ดาวน์โหลดข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/CirLetters/urlx/urld/list_d.htm
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ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

ภาพที่ 4.20 ดาวน์โหลดข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/Edocument/CirLetters/urlx/urld/list_d.htm
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ตารางที่ 4.2 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี
รูปแบบหลักสูตรปริญญาตรี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ)
ทฤษฎี

ปริญญาตรี 4 ปี วิชาการ

≥30

ปริญญาตรี 4 ปี วิชาชีพ/ปฏิบัติการ

≥30

รวม

≥6

≥120

≥6

≥120

≥6

≥72

ปฏิบัติการ
≥72

≥24

หมวดวิชาเลือกเสรี

≥36

รวม ≥ 72 หน่วยกิต
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

≥30 หน่วยกิต*

≥18

≥24

รวม ≥ 42 หน่วยกิต
หมายเหตุ* อาจได้รับการยกเว้นชุดวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตของชุดวิ ชาที่ได้รับ
การยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับชุดวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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ตารางที่ 4.2 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อ)
รูปแบบหลักสูตรปริญญาตรี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ)
ทฤษฎี

หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

ปฏิบัติการ

ปริญญาตรี 5 ปี

≥30

≥90

≥6

≥150

ปริญญาตรี 6 ปี

≥30

≥108

≥6

≥180

ทั้งนี้ 1) การจัดให้มวี ิชาเอกต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2) กรณีผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิตและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต ตามชุดวิชาต่างๆ ที่ระบุในประกาศ มสธ. เรื่อง เกณฑ์การกาหนดชุดวิชาศึกษา
ทั่วไป สาหรับบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2556
3) กรณีที่มีชุดวิชาเฉพาะเลือก ให้ระบุชื่อชุดวิชาเฉพาะเลือก ในโครงสร้างหลักสูตรด้วยเนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบการตรวจสอบการ
สาเร็จการศึกษาบนระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 4.3 โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชา
ก. หมวดวิชา
เฉพาะ

ข. วิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้า
อิสระ/ดุษฎีนิพนธ์

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต

-------

ปริญญาโท
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
(ยกเว้น แบบ ก 1
อาจกาหนดให้เรียน
ชุดวิชาเพิ่มเติมแต่
ไม่นับหน่วย)

ปริญญาเอก

แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่
สาเร็จปริญญาโท)
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่
สาเร็จปริญญาตรี)
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
(ยกเว้น แบบ 1.1 และ
แบบ 1.2 อาจกาหนดให้
เรียนชุดวิชาเพิ่มเติมแต่
ไม่นับหน่วย)
แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1
ไม่น้อยกว่า
(ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญา
36 หน่วยกิต
โท) ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่
ไม่น้อยกว่า
สาเร็จปริญญาตรี)
12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แผน ข การค้นคว้าอิสระ แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สาเร็จปริญญาโท)
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่
สาเร็จปริญญาตรี)
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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ตารางที่ 4.3 โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)
หมวดวิชา

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
ค. การอบรมเข้ม การอบรมเข้มเสริม
เสริมประสบการณ์ ประสบการณ์
มหาบัณฑิต หรือ ประกาศนียบัตร
อบรมเข้ม
บัณฑิตหรืออบรมเข้ม
ประสบการณ์
ประสบการณ์วิชาชีพ
วิชาชีพมหาบัณฑิต/ ประกาศนียบัตร
สัมมนาเข้มเสริม บัณฑิต
ประสบการณ์ดุษฎี ไม่นับหน่วยกิต
บัณฑิต
รวม
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
ที่มา: สานักบัณฑิตศึกษา มสธ., 2552

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

การอบรมเข้มเสริม
การสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์
ประสบการณ์มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
หรืออบรมเข้ม
ไม่นับหน่วยกิต
ประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิต (เฉพาะ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
ไม่นับหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ค. ชุดวิชา ความหมายของรหัสชุดวิชา ความหมายของกาหนดเวลา
การศึกษา และชื่อชุดวิชา ระบุรหัสชุดวิชา 5 หลัก (8 หลัก) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จานวน
หน่วยกิต กาหนดเวลาการศึกษา จาแนกตามหมวดวิชาให้ครบถ้วน และเรียงลาดับตามรหัสวิชา
ก) รหัสชุดวิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับปรุงรหัสชุดวิชา
จากเดิมตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลข 8 หลัก ดังนั้น ความหมายของรหัสชุดวิชาจึงมี 2 รูปแบบ ซึ่งเมื่อ
กาหนดชื่อชุดวิชาแล้วสาขาวิชาต้องกาหนดรหัสชุดวิชา โดยอิงตามประกาศ มสธ. เรื่อง การกาหนด
รหัสชุดวิชา ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2534 สาหรับรหัสชุดวิชา 5 หลัก และสาหรับรหัสชุดวิชา 8 หลัก
อิงตามประกาศ มสธ. เรื่อง การกาหนดรหัสมาตรฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ผยแพร่ ป ระกาศ มสธ. เรื่ อ ง การก าหนด
รหัสมาตรฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ไว้ที่ช่องทาง http://eservice.stou.ac.th/ >
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง > ระเบียบ > ประกาศ ดังภาพที่ 4.21 ในหน้า 124
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ประกาศ มสธ. เรื่อง
การกาหนดรหัสมาตรฐาน
ข้อมูลฯ พ.ศ. 2554

ภาพที่ 4.21 ดาวน์โหลดประกาศ มสธ. เรื่อง
การกาหนดรหัสมาตรฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/Edocument/CirLetters/urlx/urlc/list_c.htm

กรณีที่รหัสแขนงวิชา (รหัสหลักที่ 4 ของรหัส 8 หลัก) ยังไม่เคย
มีการกาหนดมาก่อน หรือกาหนดใหม่ สาขาวิชาสามารถกาหนดเพิ่มเติมได้ และเมื่อหลักสูตรผ่าน สกอ.
แล้วสาขาวิชาจะต้องแจ้งสานักคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล ประกอบการปรับปรุงประกาศ มสธ.
เรื่อง การกาหนดรหัสมาตรฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ข) กาหนดเวลาการศึกษา ระบุกาหนดเวลาการศึกษาของชุดวิชาต่างๆ
ให้สอดคล้องกับรูปแบบกาหนดเวลาการศึกษาในหลักสูตร โดยเวลาศึกษาจะรวมกันได้ 18 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ต่อชุดวิชา โดยมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้กาหนด
ความหมายกาหนดเวลาการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(ก) ระดับปริญญาตรี
6 (อ-ส-ป-ก) = 18 ชั่วโมง
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อ หมายถึง การศึกษาจากสื่ อหลั ก คือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่หลักสูตรกาหนด
สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน หรือตาราเรียน
ด้วยตนเอง หรือหนังสือชุดความรู้ และแบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งสื่ออื่นๆ ที่กาหนดไว้ประจาชุดวิชา เช่น
กิจกรรมประจาชุดวิชา ซีดีเสียง/ดีวีดี/ซีดีมัลติมีเดียประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิธีการผสมผสานระหว่าง
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ แบบดิจิทัล หรือแอนะล็อก แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน
(Asynchronous) หรือเข้าถึงได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน (Synchronous)
ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ส หมายถึ ง การศึ ก ษาจากสื่ อ เสริ ม ประกอบด้ ว ย
สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ ซีดี/ดีวีดี/ซีดีมัลติมีเดียประกอบชุดวิชา
บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอนเสริม เช่น การสอนเสริมทางไกลผ่ าน
ดาวเทียม การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า การประชุมทางไกล เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
ป หมายถึ ง การท ากิ จ กรรมภาคปฏิ บั ติ การท าการ
ทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การศึ กษา การสั งเกต กรณี ศึ กษา การท างานตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย
การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติในสถานการณ์จริง สถานการณ์เสมือนจริง สถานการณ์
จาลอง ใช้เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามที่สภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพกาหนด
ก หมายถึ ง การศึ ก ษาเสริ ม คื อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า
เพิ่มเติมด้วยตนเอง เช่น การศึกษาจากหนังสืออ้างอิง หรือตาราที่กาหนดให้ การศึกษาค้นคว้าจาก
สื่อต่างๆ ที่เตรียมไว้ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. การปรึกษา
และซักถามอาจารย์ เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ 1-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ข) ระดับบัณฑิตศึกษา
6(อ-ส-ป-ก) = 18 ชั่วโมง
อ หมายถึง การศึกษาจากสื่อหลั ก คือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่หลักสูตรกาหนด
สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย ประมวลสาระชุดวิชา หรือหนังสือ
ทดแทน หรือเอกสารคัดสรร แหล่งความรู้คัดสรรหรือตาราเรียนด้วยตนเอง หรือหนังสือชุดความรู้ และ
แนวการศึกษา แผนกิจกรรม การศึกษาชุดวิชา รวมทั้งสื่ออื่นๆ ที่เป็นสื่อประจาชุดวิชา เช่น ซีดีเสียง/
ดีวีดี/ ซีดีมัลติมีเดียประจาชุดวิชา (ถ้ามี) เป็นต้น
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิธีการผสมผสานระหว่าง
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ แบบดิจิทัล หรือแอนะล็อก แบบเข้าถึงได้ ไม่พร้อมกัน
(Asynchronous) หรือเข้าถึงได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน (Synchronous) ซึ่งประกอบด้วย บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ แนวการศึกษาชุดวิชา และแผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา
ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 12 - 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ส หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ งความรู้
และเอกสารแนะนาใช้เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ป หมายถึง การทากิจกรรมภาคปฏิบัติ การสัมมนาเข้ม
การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามที่สภาวิชาชีพ/
องค์กรวิชาชีพกาหนด
ก หมายถึง การศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ คือ
การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า/ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาประมาณ 0 - 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ง. แผนการศึ ก ษา ระบุ ร หั ส ชุ ด วิ ช า 5 หลั ก (8 หลั ก ) ชื่ อ ชุ ด วิ ช า
ภาษาไทย จานวนหน่วยกิต กาหนดเวลาการศึกษา ซึ่งชุดวิชาในแผนการศึกษาต้องมีครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตรและควรมีความสอดคล้ องระหว่างชุดวิชาที่เป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่ านก่อนชุดวิช า
ในระดับที่สูงกว่า และชุดวิชาเลือกเสรี
ตัวอย่าง
xxxxx (xxxxxxxx)
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)……………………… 6 (กาหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).....................
จ. คาอธิบายชุดวิชา ระบุทุกชุดวิชาโดยเรียงตามรหัสชุดวิชา ให้ระบุ
รหัสชุดวิชา 5 หลัก (8 หลัก) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยกิต กาหนดเวลา
การศึกษา วัตถุประสงค์ และคาอธิบายชุดวิชา ทั้งนี้ สภาวิชาการ ครั้งที่ 7/ 2525 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525
ได้มีมติเกี่ยวกับคาอธิบายชุดวิชาดังนี้
การใช้ ค าว่ า “ศึ ก ษา” ในค าอธิ บ ายชุ ด วิ ช าให้ ถื อ เกณฑ์ ว่ า
ถ้าคาอธิบายชุดวิชา เน้นว่าชุดวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง ก็ไม่จาเป็นต้องใช้คาว่า “ศึกษา”
แต่ถ้าคาอธิบายชุดวิชาเน้นกระบวนการ ก็ให้ใช้คาว่า “ศึกษา” ได้
และสภาวิ ช าการครั้ ง ที่ 11/ 2559 วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2559
กาหนดให้ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ เขียนคาอธิบายชุดวิชาโดยมีรูปแบบดังนี้
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xxxxx (xxxxxxxx) วิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต)
Thesis
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษา
1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได้
2. สามารถสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
จะทาวิทยานิพนธ์ได้
3. สามารถออกแบบการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได้
4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
8. สามารถนาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
คาอธิบายชุดวิชา
การเลื อ กปั ญ หาการวิ จั ย การส ารวจและวิ เ คราะห์ ว รรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย
สาหรับวิทยานิพนธ์ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล
วิทยานิพนธ์ การนาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
(2) ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ก. อาจารย์ประจาหลักสูตรระบุชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา และจานวนชุดวิชาที่มีภาระงานการเป็น คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) หรือ
คณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาในหลักสูตร กรณีจบจากต่างประเทศต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่
สกอ. และ ก.พ. รับรอง และระบุชื่อประเทศที่สาเร็จการศึกษาด้วย
การจัดอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และหน้าที่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ สกอ. กาหนด ดังต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
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ก) หลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
(ก) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
มีตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ และต้องมีผ ลงานทางวิช าการที่ไ ม่ใช่ส่ ว นหนึ่ง ของการศึก ษาเพื่ อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง)
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
มีตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ และต้องมีผ ลงานทางวิช าการที่ไ ม่ใช่ส่ ว นหนึ่ง ของการศึก ษาเพื่ อ
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ส าหรับหลั กสู ตรปริญญาตรีทางวิช าชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทั ก ษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
กรณี ร่ ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
หากจาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทาง
วิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่ง
นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
(ข) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ส าหรั บหลั กสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจา
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(ค) หลักสูตรระดับปริญญาโท
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
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การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ง) หลักสูตรระดับปริญญาเอก
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
อาจารย์ประจาสามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตร
ได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กับสาขาวิ ชา
(ศาสตร์) ของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะใช้
อาจารย์ประจ าหลักสูต รชุด เดี ยวกัน ไม่ไ ด้ เนื่องจากกรณี นี้ถือว่า เป็น 2 ลักษณะการสอน คือ
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และในทางปฏิ บั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพราะคุณสมบัติการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่างกัน ภาษาที่ใช้ในการเรียน
การสอนต่างกัน คุณสมบัติผู้สอนจึงต้องมีความสามารถและทักษะทั้งสองภาษาที่ใช้สื่อสารด้ าน
เนื้อหาสาระกันกับผู้เรียน
สรุปหลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ล ะระดับการศึก ษาได้
ดังตารางที่ 4.4 หน้า 130 – หน้า 131
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ตารางที่ 4.4 สรุปหลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

จานวน
วุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ปริญญาตรี
วิชาการ/วิชาชีพ/
ปฏิบัติการ/
ป.ตรี (ต่อเนื่อง)

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ

ไม่จากัด

ไม่จากัด

ไม่จากัด

ไม่จากัด

-

ป.โท หรือเทียบเท่า
หรือ ผศ.

ป.โท หรือเทียบเท่า

ป.โท หรือเทียบเท่า

ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือ ป.โท และ รศ.

เฉพาะหลักสูตรป.ตรี อนุโลม
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าและ
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า
6 ปี เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต

1 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

อย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัยโดยมี
รูปแบบ และลักษณะการ
เผยแพร่ของผลงานฯ ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ
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ตารางที่ 4.4 สรุปหลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา (ต่อ)
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปริญญาตรี
วิชาการ/วิชาชีพ/
ปฏิบัติการ/
ป.ตรี (ต่อเนื่อง)

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ

1 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ เรื่อง การขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
มสธ. พ.ศ.2558 และการเผยแพร่
ผลงานฯ ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 (รายละเอียด
ปรากฏในข้อ 4.3.14 หน้า 140 - 157)

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
(ต่อ)

ที่มา: ธนัญญา เฉลยผล, 2559
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ข) หน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีหน้าที่สอน ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา (ศาสตร์)
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการศึกษาค้นคว้าอิสระในหลักสูตร
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องจ้างบุคลากรอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อให้ทาหน้าที่อาจารย์
ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างของมหาวิทยาลัย
สาหรับกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ หลักสูตรที่เปิดสอนใน
ประเทศไทยต้องจัดอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ของสถาบันต่างประเทศร่วมสอน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และต้องมีประสบการณ์ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและมีความรู้ในภาษาที่สอนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2557, น. 3)
ข. อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า ระบุ ชื่ อ นามสกุ ล ต าแหน่ ง คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
สถาบันการศึกษาที่จบการศึกษาสูงสุด ของอาจารย์ประจาสาขาวิชา โดยไม่ต้องระบุรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวอย่าง (เรียงตามตาแหน่งทางวิชาการก่อน แล้วจึงเรียงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อ)
รองศาสตราจารย์ ดร.กันยา ใจดี ศ.บ. (เกียรตินิยม), M.A.,
Ph.D. (Monetary Economics) U. of Hawaii
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา ภักดี ศ.บ., วท.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ
ศ.บ., วท.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),
สมุทรวณิช
M.A.(Economics), U. of Missouri Columbia
อาจารย์ ดร.กุลลินี สมุทรวานิช ร.บ. (เกียรตินิยม), ศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),
Ph.D. (Econ.) U. of Utah
ค. อาจารย์พิเศษ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 กาหนดให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน
50% ของชุดวิชา โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ เป็นอาจารย์พิเศษ โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ลักษณะ
ดังนี้
ก) อาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมผลิตชุดวิชาในคณะกรรมการผลิต
หรือปรับปรุงชุดวิชา
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ข) อาจารย์พิเศษที่สอนเสริมประจาศูนย์บริการการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ
ทั่วประเทศ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในการสัมมนาเสริม/ สัมมนาเข้มชุดวิชา/ ประสบการณ์วิชาชีพ
ค) วิทยากรบรรยายพิเศษในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และในการอบรม
เข้มประสบการณ์วิชาชีพ/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ช่วงเวลา (ชั้นปี/ ภาคการศึกษา) การจัดเวลาและตารางสอน
5) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) ระบุคาอธิบายโดยย่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ช่วงเวลา (ชั้นปี/ ภาคการศึกษา) ระบุจานวนหน่วยกิต อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับ
การเตรียมการและกระบวนการประเมินผล
4.3.7 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1) การพัฒ นาคุณลั กษณะพิเศษของนักศึกษา ชี้ให้ เห็ นถึงคุณลั กษณะพิเศษ
เฉพาะของสาขาที่นอกเหนือจากคุณลักษณะทั่วไป และกลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษาที่ใช้ใน
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษนั้นๆ
2) การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะด้ า น อธิ บ ายผลการเรี ย นรู้ 5 ด้ า น
(แต่ล ะด้านผลการเรีย นรู้ รายละเอียดปรากฏในบทที่ 2 หน้า 30 – 31 ข้อ 4.7.4 การเรียนรู้และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย) กรณีที่มี มคอ. 1
ผลการเรียนรู้ ในแต่ล ะด้านหลั กสูตรต้องแปลงผลการเรียนรู้จาก มคอ. 1 เพิ่มกลยุทธ์และวิธี ก าร
ประเมินผล
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่ชุดวิชา (Curriculum Mapping) ระบุชุดวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 และให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองด้วย
(1) การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ แต่ละด้านและแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั กสู ตรสู่ ชุดวิชา (Curriculum Mapping) มี แนวทางใน
การดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ก. เขียนแบบบูรณาการผลการเรียนรู้ชุดวิชาในหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป
และหมวดวิชาเฉพาะเข้าด้วยกัน หรือ เขียนแยกผลการเรียนรู้ ชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
ชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ทั้ ง นี้ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การระบุ ผ ลการเรี ย นรู้ (Learning Outcome)
ที่แสดงถึงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร
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ข. ควรจาแนกมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละชุดวิชาให้
ชัดเจน ในกรณีที่ต้องการประสานขอข้อมูลการระบุความรับผิดชอบหลัก () /รอง () ในชุดวิชา
ของสาขาวิชาอื่น สาขาวิชาอาจจัดทาหนังสือแจ้งสานักวิชาการ เพื่อประสานขอข้อมูลดังกล่าว
.
ค. ควรกาหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละชุดวิชาให้มีครบทั้ง 5 ด้าน แต่อาจ
ไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้
ส าหรั บ กรณี ที่ ก ารจั ด การศึ ก ษาในบางหลั ก สู ต รอาจไม่ ส ามารถ
กาหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละชุดวิชาได้ครบทั้ง 5 ด้านนั้น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยคณะอนุก รรมการส่ง เสริม และติด ตามผลการด าเนิน การตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการกาหนดแต่ละชุดวิชาในทุกๆ หมวดวิชาต้อง
มี ผ ลการเรี ย นรู้ ค รบทุ ก ด้ า น อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 50 ส่ ว นชุ ด วิ ช าที่ เ หลื อ อี ก ร้ อ ยละ 50 ต้ อ งมี
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา
และเมื่อดูผลรวมทั้งหลักสูตรแล้วต้องมีความรับผิดชอบหลัก () ในผลการเรียนรู้ครบทุกหัวข้อย่อย
ในแต่ล ะด้าน (คณะอนุ กรรมการส่ งเสริมและติ ดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, 2558)
ตัวอย่างแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (Curriculum Mapping) ดังตารางที่ 4.5 หน้า 135
4.3.8 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ระบุการวัดผล
การศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547
และข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อธิบายกระบวนการ
ที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละชุดวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับชุดวิช าที่
แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
3) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระบุเกณฑ์การสาเร็จฯ ตามข้อบังคับฯ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553
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ตารางที่ 4.5 ตัวอย่างแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (Curriculum Mapping)
ชุดวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชา................

●

○

○

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชา................

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชา................

●

●

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

●

●

●

xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชา................

●

○

○

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

●

○

○

xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชา................

●

○

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

○

○

○

○

○

xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชา................

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

xxxxx (xxxxxxxx) ชื่อชุดวิชา................

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

ที่มา: ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ, 2559

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

1

2

3

4
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4.3.9 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1) การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ เช่น มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และเข้าใจระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเข้าใจหลักสูตร
และบทบาทของคณะกรรมการกลุ่มผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา และคณะกรรมการบริหารชุดวิชา เป็นต้น
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ อธิบายถึงสิ่งที่จะดาเนินการ
เพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
4.3.10 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1) การประกันคุณภาพของหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ.2558 กาหนดการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ทุกหลักสูตร กาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ
(1) การกากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต
(3) นักศึกษา
(4) อาจารย์
(5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ
(6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังตารางที่ 4.6 หน้า 137 – หน้า 138
2) ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) สาขาวิชาอาจ
กาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือกาหนดเป้าหมาย
การดาเนิ น งานที่สู งขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร
4.3.11 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ควรคานึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่ การประเมิ นการ
จัดการเรียนการสอนในประเด็นสาคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้
จะถูกนามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
1) การประเมินประสิทธิผลของการการสอน ระบุการประเมินกลยุทธ์การสอน
และการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
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ตารางที่ 4.6 การประกันคุณภาพของหลักสูตร
องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพหลักสูตร
1.การกากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.

กระบวนการหรือผลการดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อ 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อ 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อ 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อ 3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อ 4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ข้อ 5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
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ตารางที่ 4.6 การประกันคุณภาพของหลักสูตร (ต่อ)
องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพหลักสูตร
1.การกากับมาตรฐาน (ต่อ)

ตัวบ่งชี้
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)

กระบวนการหรือผลการดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ต่อ)
ข้อ 7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อ 9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ข้อ 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ที่มา: ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ, 2559

ใบแทรกต่อจากตารางที่ 4.6 การประกันคุณภาพของหลักสูตร (หนังสือคูม่ อื การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) หน้า 138 เป็นดังนี้
องค์ประกอบในการ
ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. บัณฑิต
ใช้ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์ AUN-QA
3. นักศึกษา
(3rd Version)
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

กระบวนการหรือผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
AUN 1 Expected Learning Outcomes
AUN 2 Programme Specification
AUN 3 Programme Structure and Content
AUN 4 Teaching and Learning Approach
AUN 5 Student Assessment
AUN 6 Academic Staff Quality
AUN 7 Support Staff Quality
AUN 8 Student Quality and Support
AUN 9 Facilities and Infrastructure
AUN 10 Quality Enhancement
AUN 11 Output

หมายเหตุ

การประเมินผลตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพให้ทุกหลักสูตรจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตรผ่าน
ระบบ STOU QA Online เป็นประจา
ทุกปีการศึกษา
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2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ในภาพรวม (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน) โดยสารวจข้อมูลจากกลุ่มบุคคล ดังนี้
(1) นักศึกษาปีสุดท้ายที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิช าชีพ /
บัณฑิตใหม่ (ถ้ามี)
(2) ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / ผู้ประเมินภายนอก
3) การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร ระบุ ป ระเมิ น
คุณภาพการศึกษาประจาปี ตามเกณฑ์ CUPT QA โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึ ก ษา
ระดับหลักสูตร
4) การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและ
แผนกลยุทธ์การสอน ระบุการปรับปรุงการดาเนินการ และการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ โดยต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต
4.3.12 รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษา
ต่างประเทศ และรายนามคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร/ ผู้วิพากษ์หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ระบุเลขที่คาสั่งแต่งตั้ง รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯและ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร/ ผู้วิพากษ์หลักสูตรฯ
4.3.13 ภาคผนวก
1) สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร........ (หลักสูตร
นานาชาติ) หรือ (หลักสูตรภาษา....)
2) เอกสารความร่ วมมื อกั บสถาบั นอื่ น (Memorandum of Understanding:
MOU) (ถ้ามี)
3) คาอธิบายชุดวิชา อาจใส่ไว้ในภาคผนวก หรือระบุในหมวดที่ 3
4) โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร และแผนการศึกษา สาหรับผู้มีคุณสมบัติอื่น
ที่ไม่ใช่โครงสร้าง 4 ปี ระบุรหัสชุดวิชา 5 หลัก (8 หลัก) ชื่อชุดวิชาภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ จานวน
หน่วยกิต กาหนดเวลาการศึกษา จาแนกตามหมวดวิชาให้ครบถ้วน และเรียงลาดับตามรหัสวิชา
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4.3.14 ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1) ระบุชื่อ นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์
การสอนระดับอุดมศึกษา และภาระงานสอน
(1) ผลงานทางวิชาการ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิ มพ์ และ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา นับจากปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลั กสู ตร เช่ น หลั กสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบั ณฑิ ต แขนงวิ ช านิ เทศศาสตร์ อาเซี ยน หลั กสู ตรใหม่
พ.ศ.2555 (หลักสูตรนานาชาติ) นับย้อนผลงานย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2555
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี : ต้ อ งมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา: มี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่า งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ก. คาจากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ของผลงานทางวิชาการ
ให้ เ ป็ น ไปตามเอกสารแนบท้ า ยประกาศคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เรื่ อ ง
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558 ดังตารางที่ 4.7 หน้า 141
ถึงหน้า 157
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการทั้งที่
เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ให้เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI)
เฉพาะวารสารที่มีอยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 และฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ช)
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ตารางที่ 4.7 คาจากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558
ผลงานทางวิชาการ
คาจากัดความ
1. เอกสาร
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการ
ประกอบการสอน
สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สะท้อน
ให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็น
ระบบจัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้สอนใน
การใช้ประกอบการสอน

รูปแบบ
เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย
(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ
อาจมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็ได้
เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่าน
ประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง
(tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เป็นต้น

การเผยแพร่
อาจเป็นเอกสารที่จัดทาเป็นรูปเล่มหรือ
ถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ เช่น
ซีดีรอมที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใด
วิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชมาแล้ว
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ตารางที่ 4.7 คาจากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
2. เอกสารคาสอน

คาจากัดความ
ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชา
หนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่
สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดย
อาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน
จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการ
สอน จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้เรียนที่
นาไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจาก
การเรียนในวิชานั้นๆ

รูปแบบ
การเผยแพร่
เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆ ที่
ต้องได้รับการจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยการ
เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย พิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออื่นๆ
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย
ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น
(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ “คาสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้นๆ มาแล้ว
มีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ
บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape)
ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ
แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อ
ขยายความที่มาของสาระและข้อมูล
และบรรณานุกรมที่ทันสมัย

143
ตารางที่ 4.7 คาจากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
คาจากัดความ
3. บทความทาง
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนด
วิชาการ
ประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็น
ดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสารวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการ
นาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อย
เรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่
ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้
อย่างชัดเจนด้วย

รูปแบบ
ประกอบด้วยการนาความที่แสดง
เหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการ
อธิบายหรือวิเคราะห์กระบวนการ
อธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป
มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วน
และสมบูรณ์

การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.1 เผยแพร่ในรูปของบทความทาง
วิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสาร
ทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
กาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
3.2 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความใน
รูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ใน
หนังสือนั้นแล้ว
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ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
คาจากัดความ
3. บทความทาง
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนด
วิชาการ (ต่อ)
ประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็น
ดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสารวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการ
นาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อย
เรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่
ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้
อย่างชัดเจนด้วย
4. ตารา
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่าง
เป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา
หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตร
ก็ได้

รูปแบบ
ประกอบด้วยการนาความที่แสดง
เหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการ
อธิบายหรือวิเคราะห์กระบวนการ
อธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป
มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วน
และสมบูรณ์

การเผยแพร่
3.3 เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของ
การประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ
บทความต่างๆ ที่นาเสนอนั้นแล้ว

เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา
สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือ
การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิง

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
4.1 การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดย
โรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือ
สานักพิมพ์
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ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
4. ตารา (ต่อ)

คาจากัดความ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน
การถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาใน
การเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษา
เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความ
ทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องใน
หลักสูตรที่ใช้ตาราเล่มที่เสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตารา” นี้
อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคาสอน
จนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่าน
อาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่
สามารถอ่านและทาความเข้าใจในสาระ

รูปแบบ
แหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน
สมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญมีความ
ชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบ
จนผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจใน
สาระสาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่
(PUBLISHING HOUSE) หรือโดยการ
ถ่ายสาเนาเย็บเล่มเป็นรูปเล่ม หรือทาใน
รูปแบบอื่นๆ
4.2 การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น
จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดง
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้
ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่
ได้เช่นกัน
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ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
คาจากัดความ
4. ตารา (ต่อ)
ของตารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้า
ศึกษาในวิชานั้น

รูปแบบ

การเผยแพร่
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
การเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบัน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพ
“ตารา” ไปแล้ว การนา “ตารา” นั้น ไป
แก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน
“ตารา” เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ
“ตารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทาได้ แต่
จะต้องทาการเผยแพร่ “ตารา” นั้นใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง

147
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ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
5. หนังสือ

คาจากัดความ
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมี
รากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และ
สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงใน
เชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จาเป็นต้อง
สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของ
หลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร
และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระ
ของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อ
พิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์

รูปแบบ
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา
สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมี
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญที่มีความ
ชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจน
ผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจใน
สาระสาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา
สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิงและบรรณานุกรม

การเผยแพร่
มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
5.1 การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดย
โรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือ
สานักพิมพ์(PUBLISHING HOUSE)
5.2 การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น
จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดง
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้
ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่
ได้เช่นกัน
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ผลงานทางวิชาการ
5. หนังสือ (ต่อ)

คาจากัดความ
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมี
รากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และ
สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงใน
เชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จาเป็นต้อง
สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของ
หลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร
และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระ
ของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อ
พิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์

รูปแบบ
ทั้งนี้อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญที่มีความชัดเจน
โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทา
ความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดย
เบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
การเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบัน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่
น้อยกว่าสี่เดือน
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของ “หนังสือ” ไปแล้ว การนา “หนังสือ”
นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน
“หนังสือ” เพื่อนามาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมิน
คุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจ
กระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่
“หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้ง
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ตารางที่ 4.7 คาจากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
6. งานวิจัย

คาจากัดความ
ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือ
งานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และ
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
คาตอบ หรือข้อสรุปที่จะนาไปสู่
ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนาวิชาการนั้น
ไปประยุกต์

รูปแบบ
อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
6.1 รายงานวิจัย ที่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้ง
กระบวนการวิจัย (Research Process)
อาทิ การกาหนดประเด็นปัญหา
วัตถุประสงค์ การทาวรรณกรรมปริทัศน์
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล
การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้
ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ

การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
6.1 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยใน
วารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทาง
วิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการ
เผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
6.2 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความ
วิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
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ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
6. งานวิจัย (ต่อ)

คาจากัดความ
ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือ
งานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และ
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
คาตอบ หรือข้อสรุปที่จะนาไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการ
นาวิชาการนั้นไปประยุกต์

รูปแบบ
6.2 บทความวิจัย ที่ประมวลสรุป
กระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น
ให้มีความกระชับและสั้น สาหรับการ
นาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือ
ในวารสารทางวิชาการ

การเผยแพร่
6.3 นาเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่
ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการ
ประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการ
และนาไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
(Proceedings) ของการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
6.4 การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐาน
ว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
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ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
6. งานวิจัย (ต่อ)

7. ผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม

คาจากัดความ
ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือ
งานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
คาตอบ หรือข้อสรุปที่จะนาไปสู่
ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนาวิชาการนั้น
ไปประยุกต์
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ
ท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และ
ปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ

รูปแบบ

การเผยแพร่
เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและ
ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ
“งานวิจัย” นั้นแล้ว การนา “งานวิจัย” นั้น
มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วน
หนึ่งเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งจะกระทาไม่ได้

จัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบาย/
ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น
เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทาให้เกิด
การพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม
มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ

ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนาเสนอ
ผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่
และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
กว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้น
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ตารางที่ 4.7 คาจากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ.2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
คาจากัดความ
7. ผลงานทาง
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้อง
วิชาการรับใช้สังคม เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
(ต่อ)
ทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ
ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่
นาไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถ
แสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้
ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

รูปแบบ
การเผยแพร่
เสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด
จะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็น
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลาย ลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือ
สาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้อง
ศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้
7.1 สภาพการณ์ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7.2 การมีส่วนร่วมและการยอมรับ
ของสังคมเป้าหมาย
7.3 กระบวนการที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
7.4 ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้
ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
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ตารางที่ 4.7 คาจากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
คาจากัดความ
7. ผลงานทาง
ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหากาไรและ
วิชาการรับใช้สังคม ได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ
(ต่อ)

รูปแบบ
7.5 การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมา
หลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
7.6 การประเมินผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7.7 แนวทางการติดตามและธารง
รักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงาน
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐาน
เพิ่มเติม อื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น
รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์
หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์

การเผยแพร่
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ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ.2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
คานิยม
8. ผลงานทาง
ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นที่มิใช่
วิชาการในลักษณะ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
อื่น (ต่อ)
บทความทางวิชาการ หนังสือ ตารา หรือ
งานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรือ
งานสร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เครื่อง
ทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธ์ใหม่
วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ
หรือสารานุกรม
รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่
เป็นงานวรรณกรรมหรืองานด้านปรัชญา
หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่น
บางสาขาที่มีความสาคัญและทรงคุณค่าใน
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้วจะเป็น
การเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่

รูปแบบ
8.1 อาจจัดเพิ่มได้หลายรูปแบบ ทั้ง
ที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็น
ภาพยนตร์ หรือแถบเสียง
8.2 มีคาอธิบายชี้แจงโดยชัดเจน
ประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ
เสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลาย
สาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
8.3 กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่าน

การเผยแพร่
มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
8.1 การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดย
โรงพิมพ์ (Printing House) หรือสานักพิมพ์
(Publishing House) หรือ โดยการถ่าย
สาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือทาในรูปแบบ
อื่นๆ
8.2 การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ
8.3 การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ
การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมี
การนาไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
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ตารางที่ 4.7 คาจากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ.2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
คานิยม
รูปแบบ
8. ผลงานทาง
ประจักษ์ชัดเป็นการแปลจาก
การพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็น
วิชาการในลักษณะ ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือจาก
รายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่า
อื่น (ต่อ)
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปล ของผลงานนัน้ ด้วย
จากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็น
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะต้อง
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและ
ชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวทาให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้าง
องค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์
ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถ
ในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้นสาหรับผลงาน
ที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมี

การเผยแพร่
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
การเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบัน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
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ตารางที่ 4.7 คาจากัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ.2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
คาจากัดความ
8. ผลงานทาง
หลักฐานรายละเอียดต่างๆ ประกอบแสดง
วิชาการในลักษณะ ให้เห็นคุณค่าของผลงาน
อื่น (ต่อ)
9. งานแปล
งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงาน
วรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่น
บางสาขาที่มีความสาคัญและทรงคุณค่าใน
สาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้วจะเป็น
การเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่
ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษา
ต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปล
จากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็น
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง

รูปแบบ

การเผยแพร่

----

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
9.1 การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดย
โรงพิมพ์ (Printing House) หรือสานักพิมพ์
(Publishing House)
9.2 การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น
จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดง
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ทางวิชาการ เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ.2558 (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการ
คาจากัดความ
9. งานแปล (ต่อ)
(งานแปลนี้จัดเป็นผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง)

ที่มา: คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ, 2558

รูปแบบ
--

การเผยแพร่
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ทั้งนี้ต้อง
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/
หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพ “งาน
แปล” ไปแล้ว การนา “งานแปล” นั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพื่อ
นามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและให้มี
การประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึ่ง
อาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่ “งานแปล”
นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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(3) รูปแบบการอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง เขียนตามแบบ APA ฉบับ
พิมพ์ครั้งที่ 6 ของนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ (2558)
ตัวอย่างการเขียนผลงานทางวิชาการ (นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์, 2558)
ก. ตารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
ก) ชุดวิชา มสธ.
ประดิษฐา ศิริพันธ์. (2554). หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศ.
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ระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/
ปรับปรุงชุดวิชาระดับปริญญาตรี และชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก โดยให้ระบุชุดวิชาที่เป็นภาระงาน
สอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตรที่พัฒนานั้นด้วย
4.3.15 แบบรายงานข้ อ มู ล การพิ จ ารณารายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา (กรณี มี ห ลั ก สู ต รอนุ ปริ ญ ญาแบบเฉพาะ)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาต้องแนบและระบุให้
สอดคล้ อ งกั บ เล่ ม หลั ก สู ต รตามแบบฟอร์ ม มคอ.2 รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร และตารางอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องระบุเลขประจาตัวประชาชนให้ครบทั้ง 13 หลัก
สรุป แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาของชาติ และมาตรฐานคุ ณวุฒิ ของสาขา/สาขาวิช า (ถ้ามี) รวมทั้ง เป็นแผนการ
ดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่คณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นคามั่นสัญญาที่
สถาบันการศึกษาให้กับสังคม (ธนัญญา เฉลยผล, 2559)
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5. การวิพากษ์ร่างหลักสูตร หรือสัมมนาเกี่ยวกับร่างหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทาร่างหลั กสู ตร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาสาขาวิชาอาจเสนอสภาวิชาการพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่ง
ไม่ใช่บุคคลในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จานวนไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
หรืออาจใช้วิธีจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
5.1 การดาเนินการวิพากษ์หลักสูตรมี 3 รูปแบบ ดังนี้
5.1.1 จัดสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตร ดาเนินการดังนี้
1) จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดสัมมนาต่ออธิการบดี โดยเบิกจากงบประมาณ
ของสาขาวิชาที่ตั้งฝากไว้ที่สานักวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร พร้อมแนบกาหนดการ รายชื่อ
วิทยากร ผู้เข้าสัมมนา ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถตรวจสอบรายละเอียดของงบประมาณได้ที่ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ
2) จัดทาหนังสือขออนุมัติ ยืมเงินทดรองจ่ายเสนอต่อผู้อานวยการกองคลัง
โดยแนบเอกสารตามข้อ 1) หลังจากที่อธิการบดีลงนามอนุมัติแล้ว
(แบบฟอร์มและการปฏิบัติต่างๆ เหมือนหลักสูตรปกติ)
โดยค่าใช้จ่ายอิงตามระเบียบ มสธ. ว่าด้ว ย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการภายในประเทศ พ.ศ. 2556 ประกาศ มสธ. เรื่อง อัตราค่าบริการ อาคารสัมมนา 1 อาคารสัมมนา 2
อาคารพิทยพัฒน์ อาคารวิทยทัศน์ ของ มสธ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 สาหรับค่าตอบแทนสมนาคุณ
วิทยากรให้อิงระเบียบ มสธ. ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545
5.1.2 จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (แบบฟอร์มและ
การปฏิบัติต่างๆ เหมือนหลักสูตรปกติ)
5.1.3 ส่งร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อวิพากษ์ฯ
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการวิพากษ์ฯ ให้อิงระเบียบ มสธ. ว่าด้วย ค่าสัมมนาคุณผู้วิพากษ์
หลักสูตร พ.ศ. 2551 และระเบียบ มสธ. ว่าด้วย การจ่ายค่าอาหารในการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2557
สาหรับระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าสัมมนาคุณผู้วิพากษ์ฯ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอ3น สานักวิชาการได้
เผยแพร่ไว้ที่ช่องทาง http://eservice.stou.ac.th/ > สารสนเทศหน่วยงาน > สานักวิชาการ >
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน > ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมสธ. > ระเบียบ มสธ.
ดังภาพที่ 4.22 หน้า 161
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ระเบียบ มสธ. ว่าด้วย
ค่าสัมมนาคุณผู้วิพากษ์
หลักสูตร พ.ศ. 2551

ภาพที่ 4.22 ดาวน์โหลดระเบียบ มสธ. ว่าด้วย ค่าสัมมนาคุณผู้วิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 2551
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Rule_STOU.html

5.2 ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร มีดังนี้
5.2.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มสธ.
ซึ่งไม่ใช่บุคคลในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จานวนไม่เกิน 5 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร
5.2.2 เจ้ า หน้ า ที่ ง านเลขานุ ก ารกิ จ สาขาวิ ช าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารฯ
จัดทาหนังสือขออนุญาตต้นสังกัดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5.2.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ต่อคณะกรรมการประจาสาขาวิชาเพื่อพิจารณา
5.2.4 จากนั้นสาขาวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรต่อสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยแนบแบบเสนอชื่อบุคลากรภายนอกเพื่อเข้าร่วมในคณะกรรมการวิพากษ์
หลั กสู ตร …………………สาขาวิชา………………ทั้งนี้ ฝ่ ายพัฒนาหลั กสู ตรและการสอน ส านักวิชาการได้
เผยแพร่แบบเสนอขื่อฯ ไว้ที่ช่องทาง http://eservice.stou.ac.th > สานักวิชาการ > ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
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และการสอน > TQF และแบบฟอร์ม > อื่นๆ > แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลากรภายนอกเพื่อเข้าร่วมใน
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ดังภาพที่ 4.23

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลากร
ภายนอกเพื่อเข้าร่วมใน
คณะกรรมการวิพากษ์ฯ
หลักสูตร

ภาพที่ 4.23 ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อบุคลากรภายนอกเพื่อเข้าร่วม
ในคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Tem_STOU&TQF.html

6. การพิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลังจากร่างหลักสูตรผ่านการวิพากษ์หลักสูตรแล้วนั้น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ
จะเสนอร่างหลักสูตรต่อสาขาวิชาเพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, น. 5 – 6)

163
6.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ากว่าปริญญาตรี
เมื่อจัดทาร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้วให้มีการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยให้
ประธานหรื อ กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสนอร่ า งหลั ก สู ต รต่ อ
คณะกรรมการประจาสาขาวิชา ทั้งนี้ อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชาเพื่อพิจารณา
ด้วยก็ได้
6.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อจัดทาร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้วให้มีการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยให้
ประธาน หรือกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา คณะกรรมการประจาสาขาวิชา ทั้งนี้อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจาสาขาวิชาเพื่อพิจารณาด้วยก็ได้

7. การตรวจร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ มีหน้าที่ตรวจ
ร่ างหลั กสู ตรทุ กฉบั บ ให้ มี ความถู ก ต้ อง ครบถ้ว น สมบูรณ์ เป็นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมทั้ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ต่ า งๆ ของ สกอ. และของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับหลักสูตร ก่อนที่สาขาวิชาจะเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ซึ่งเอกสารที่จะต้องตรวจประกอบด้วย
7.1 รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.2
7.2 รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ส านั ก วิ ช าการจะด าเนิ น การตรวจร่ า งหลั ก สู ต รในระหว่ า งที่ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
จานวน 4 ครั้ง ดังนี้ (พิมพา สมใจ, 2552, น. 26)
ครัง้ ที่ 1 ตรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เมื่ อ คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รพิ จ ารณาจั ด ท าร่ า งหลั ก สู ต รแล้ ว เสร็ จ
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารที่ เ ป็ น บุ ค ลากรของฝ่ า ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน ส านั ก วิ ช าการจะตรวจ
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของร่างหลักสูตรในเบื้องต้นโดยการดาเนินการจะมีรายละเอียด ดังนี้
1) ประธาน/ กรรมการและเลขานุการส่งร่างหลักสูตรให้ผู้ช่วยเลขานุการตรวจ
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2) ผู้ช่วยเลขานุการตรวจร่างหลักสูตรและแจ้งข้อสังเกตในประเด็นที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรให้ประธาน/ กรรมการและเลขานุการทราบและพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) ประธาน/กรรมการและเลขานุการพิจารณาปรับแก้ไข/ เพิ่มเติมร่างหลักสูตร
ตามที่เห็ น สมควรก่อนที่จ ะส่ งร่ างหลั กสู ตรให้ ส าขาวิช าเสนอคณะกรรมการบัณ ฑิต ศึก ษาประจ า
สาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา) คณะกรรมการประจาสาขาวิชา และคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจาสาขาวิชาพิจารณากลั่นกรอง
ครั้งที่ 2 ตรวจก่อนเสนอสภาวิชาการ
เมื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชาพิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรแล้ว
สาขาวิชาจะส่งร่างหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ. 2 ให้สานักวิชาการตรวจก่อนเสนอสภาวิชาการ โดย
การดาเนินการจะมีรายละเอียด ดังนี้
1) สาขาวิชาจัดทาหนังสือส่งร่างหลักสูตรให้สานักวิชาการตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์และความสอดคล้องภายในหลักสูตร (ตัวอย่างดูภาคผนวก ซ)
2) ส านั กวิช าการวิเคราะห์ และตรวจร่างหลั กสู ตรที่พัฒ นาใหม่ให้ แล้ วเสร็จ
ภายใน 8 วันทาการ แล้วจะจัดทาหนังสือแจ้งผลและข้อสังเกตการตรวจร่างหลักสูตรให้สาขาวิชาเพื่อ
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างดูภาคผนวก ฌ) โดยจะสาเนาร่างหลักสูตรแนบไปด้วย
1 ฉบับ ส่วนอีก 1 ฉบับ สานักวิชาการจะเก็บไว้เป็นหลักฐานและเป็นข้อมูลในการตรวจคราวต่อไป
3) สาขาวิช าพิจารณาปรับ แก้ ไข/ เพิ่มเติมร่า งหลั กสู ตรตามข้ อสั ง เกตของ
ส านั ก วิ ช าการและเสนอร่ า งหลั ก สู ต รต่ อ สภาวิช าการเพื่ อ พิ จ ารณา (ตั วอย่ างดู ภาคผนวก ญ) ซึ่ ง
หากได้ รั บ ความเห็ น ชอบ สาขาวิ ช าจะส่ ง ร่ า งหลั ก สู ต รให้ ส านั ก วิ ช าการอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ เสนอ
สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. พิจารณาต่อไป
ครั้งที่ 3 ตรวจก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
เมื่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรแล้ว สาขาวิชาจะส่ง
ร่างหลักสูตรให้สานักวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการดาเนินการจะมีรายละเอียด ดังนี้
1) สาขาวิชาจัดทาหนังสือส่งร่างหลักสูตรที่สภาวิชาการให้ ความเห็นชอบแล้ว
ให้ ส านั ก วิ ช าการพร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ครั้ ง ที่ และวั น ที่ ข องการประชุ ม สภาวิ ช าการที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
ร่างหลักสูตรดังกล่าว (ตัวอย่างดูภาคผนวก ฎ)
2) สานักวิชาการตรวจร่างหลักสูตรใน 2 ประเด็น คือ
(1) สภาวิชาการมีมติเกี่ยวกับร่างหลักสูตรดังกล่าวอย่างไร
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(2) สาขาวิชาปรับแก้ไขร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามมติดังกล่าวแล้วหรือไม่
อย่างไร แล้วจึงจัดทาหนังสือเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตัวอย่างดู
ภาคผนวก ฏ) พร้อมทั้งส่งหนังสือมอบหลักสูตรฉบับเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้สาขาวิชา
ใช้ประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างดูภาคผนวก ฐ)
ครั้งที่ 4 ตรวจก่อนเสนอ สกอ.
เมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว สานักวิชาการจะเสนอ
หลักสูตรต่อ สกอ. เพื่อพิจารณา ซึ่งการดาเนินการจะมีรายละเอียด ดังนี้
1) สานักวิชาการตรวจว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติเกี่ยวกับร่างหลักสูตรดังกล่าว
อย่างไร
2) กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติร่างหลักสูตรโดยไม่มีการแก้ไข จะจัดทา
หนังสือเสนอหลักสูตรต่อ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ (ตัวอย่างดูภาคผนวก ฑ)
แต่หากสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างหลักสูตร สภามหาวิทยาลัยจะแจ้ง
สาขาวิชาเพื่อดาเนินการตามมติดังกล่าว แล้วสานักวิชาการนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
(ตัวอย่างดูภาคผนวก ฒ) เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรแล้วจึงจัดทาหนังสือเสนอ
หลักสูตรต่อ สกอ. ต่อไป
(แบบฟอร์มเหมือนหลักสูตรปกติ)

8. การเสนอร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศต่อสภาวิชาการ
สภาวิชาการได้กาหนดให้มีการประชุมสภาวิชาการในวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน
โดยการเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการดาเนินการ ดังนี้
8.1 หลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาปรับแก้ไข/ เพิ่มเติมร่างหลักสูตร
ตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของสานักวิชาการแล้ว ลาดับต่อไปสาขาวิชาเสนอร่างหลักสูตรต่อ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณา (ตัวอย่างดูภาคผนวก ญ) โดยส่งหนังสือและเอกสารประกอบการพิจารณา
ฉบั บ ตั ว จริ ง 1 ชุ ด และส าเนา 1 ชุ ด มายั ง ส านั ก วิ ช าการโดยมี ง านเลขานุ ก ารสภาวิช าการเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ
8.2 งานเลขานุการสภาวิชาการจะตรวจสอบความถูกต้องในการเสนอเรื่องเบื้องต้นโดย
ส่งร่างหลักสูตรให้แก่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ตรวจพร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
(ตัวอย่างดูภาคผนวก ณ)
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8.3 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ ตรวจร่างหลักสูตร พร้อมทั้งให้
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะและแจ้งผลการตรวจร่างหลักสูตรแก่งานเลขานุการสภาวิชาการ
(ตัวอย่างดูภาคผนวก ด)
8.4 กรณีที่มีข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะจากฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ
งานเลขานุการสภาวิชาการจะส่งร่างหลักสูตรให้สาขาวิชาปรับแก้ไข/ เพิ่มเติมตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
ต่ อไป ล่ วงหน้ า 6 วั นท าการก่ อนวั นประชุมสภาวิชาการ (ภายในวั นพุ ธ) เพื่ อด าเนิ นการให้ ถู กต้ อง
เมื่อสาขาวิชาดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาต้นฉบับ 1 ชุด พร้อม
สาเนาอีก 44 ชุด ส่งให้สานักวิชาการล่วงหน้า 3 วันทาการก่อนวันประชุมสภาวิชาการ (ภายในวันศุกร์ก่อน
เที่ยง) ในกรณีที่หน่วยงานประสงค์จะให้เรื่องดังกล่าวประชุมในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ถัดไป
8.5 กรณี ที่ ไ ม่ มี ข้ อ สั ง เกต/ ข้ อ เสนอแนะจากฝ่ า ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน
สานักวิชาการ งานเลขานุการสภาวิชาการจะเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาต่อเลขานุการสภาวิชาการ
เพื่อขออนุญาตบรรจุวาระการประชุมและจะประสานงานกับสาขาวิชา ล่วงหน้า 6 วันทาการก่อนวัน
ประชุมสภาวิชาการ (ภายในวันพุธ) ให้สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาจานวน 44 ชุด ส่งให้สานักวิชาการ
ล่วงหน้า 3 วันทาการก่อนวันประชุมสภาวิชาการ (ภายในวันศุกร์) (งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ, 2559)

9. การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตร (เป็นส่วนงานของสภาวิชาการ)
กรณีที่หลักสูตรใหม่มีชื่อปริญญาซึ่งไม่อยู่ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักวิชาการต้องจัดทาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุ ย วิ ท ยฐานะ และเข็ ม วิ ท ยฐานะของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมร่างหลักสูตรด้วย

10. การเสนอร่างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศต่อสภามหาวิทยาลัย
เมื่อสาขาวิชาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการและได้รับความเห็นชอบแล้ว สาขาวิชาจะส่ง
หลักสูตร (ตัวอย่างดูภาคผนวก ฎ) ดังกล่าวให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
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10.1 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรฯ ดาเนินการดังนี้
10.1.1 ตรวจการปรับแก้ไขร่างหลักสูตร กับมติสภาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
10.1.2 ประสานงานกับสาขาวิชาเกี่ยวกับการปรับแก้ไขร่างหลักสูตร หลังจากนั้น
ประสานสานักพิมพ์เพื่อสาเนาเอกสารรายละเอียดร่างหลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามจานวนที่
สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยสาเนา 32 ชุด (ส่ง สานักงานสภามหาวิทยาลัยจานวน 30 ชุด ส่งให้
สาขาวิชาเพื่อมอบให้อาจารย์ผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร จานวน 1 ชุด เก็บไว้ที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน สานักวิชาการ จานวน 1 ชุด)
10.1.3 จัดทาหนังสือมอบหลักสูตรฉบับเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้
สาขาวิชาใช้ประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างดูภาคผนวก ฐ)
10.1.4 กรณีที่หลักสูตรใหม่มีชื่อปริญญาซึ่งไม่อยู่ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติพร้อมร่างหลักสูตรด้วย
10.1.5 จัดทาหนังสือเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างดูภาคผนวก ฏ)
โดยสรุปสาระสาคัญของหลักสูตร ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ อาจารย์ผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
และต้ อ งแนบ 1) เอกสารต้ น เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอธิ ก ารบดี ให้ เ สนอเรื่ อ งต่ อ
สภามหาวิทยาลัย 2) แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แบบ สภ. 1)
จ านวน 1 ฉบั บ 3) เอกสารรายละเอียดร่างหลักสูตร (ที่ได้ผนวกแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
อนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร) ตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยส่งข้อมูลไปยังสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย และทาง email: ucoffice@stou.ac.th
ทั้งนี้ การส่ งเรื่ องเพื่อให้ ส านักงานสภามหาวิทยาลั ยบรรจุเข้าวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ควรจัดส่งเรื่องภายในเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
10.1.6 ติดตามมติสภามหาวิทยาลัยและขอรับรายงานการประชุมครั้งที่อนุมัติ
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะทาหนังสือแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยมายังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 - 2 สัปดาห์หลังจากวันประชุมสภามหาวิทยาลัย (สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย, 2559)
ในการนี้ แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
การแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย คาแนะนาในการเสนอเรื่องบางอย่างต่อสภามหาวิทยาลัย แบบเสนอเรื่อง
เพื่ อ จั ด เข้ า วาระการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย (แบบ สภ. 1) สามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่ ช่ อ งทาง
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www.stou.ac.th > ส านั ก /ศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มสธ. > ส านั ก /กอง/ศู น ย์ / หน่ ว ยงาน > ส านั ก งาน
สภามหาวิทยาลัย > หัวข้อการเสนอเรื่องบรรจุเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย / Download
แบบฟอร์ม ดังภาพที่ 4.24

การเสนอเรื่องเพื่อ
จัดเข้าวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยและแบบ สภ. 1

ภาพที่ 4.24 ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยและแบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แบบ สภ. 1)
ที่มา: http://council.stou.ac.th/offer.html

10.2 กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรโดยมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ให้สาขาวิชา
ดาเนินการดังนี้
10.2.1 พิ จ ารณาด าเนิ น การปรั บ แก้ ไ ขหลั ก สู ต รให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 15 วั น
นับตั้งแต่วันประชุมสภามหาวิทยาลัย
10.2.3 ส่งหลักสูตรให้สานักวิชาการเพื่อเสนอ สกอ. โดยด่วน
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11. การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (เป็นส่วนงาน
ของสภามหาวิทยาลัย)

12. การเสนอหลั กสู ตรนานาชาติ และหลั กสู ตรภาษาต่ างประเทศต่ อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบ/ รับรองหลักสูตร ปริญญาหรือสถาบัน (ถ้ามี)
12.1 กรณีการเสนอหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศต่อ สกอ. เพื่อ
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนาหลั กสู ตรและการสอน สานักวิชาการ จะต้องจัด ทา
หนั ง สื อ เสนอหลั ก สู ต รที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ แล้ ว ต่ อ สกอ. เพื่ อพิ จารณารั บ ทราบการให้
ความเห็นชอบภายใน 30 วัน (ตัวอย่างดูภาคผนวก ฑ) นับตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ พร้อมทั้ง
แนบเอกสารและวัสดุตามจานวนที่ สกอ.กาหนด ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, น. 21)
12.1.1 เอกสารหลักสูตรฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จานวน 4 เล่ม หากเป็น
ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้จัดทาเป็นภาษาไทยด้วย โดยประทับตราว่าผ่านการพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรพร้อมระบุครั้งที่ วันที่ที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรที่หน้าปก
12.1.3 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอธิการบดีลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และประทับตรา
มหาวิทยาลัยทุกหน้า จานวน 1 ฉบับ
12.1.4 สาเนาหนังสือสานักงานสภามหาวิทยาลัยที่แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตรให้สานักวิชาการทราบ จานวน 1 ฉบับ
12.1.5 สาเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ย (เฉพาะวาระเกี่ยวกับ การ
อนุมัติหลักสูตร) จานวน 1 ฉบับ
12.1.6 แผ่ น ซี ดี บั น ทึ ก เอกสารหลั ก สู ต รที่ น าเสนอเพื่ อ ขอรั บ ทราบหลั ก สู ต ร
จานวน 1 แผ่น
12.1.7 หากมีเอกสารเพิ่มเติมประกอบหลักสูตร อาทิ ระเบียบข้อบังคับให้ จัดทา
เป็นเอกสารผนวกแนบท้าย กรณีหลักสูตรที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนให้แนบผลการพิจารณาด้วย (สกอ., 2559)
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ทั้งนี้ ให้สาเนาเอกสารหลักสูตรอีก 1 เล่มเพื่อเก็บไว้ที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน สานักวิชาการและต้องจัดทาหนังสือแจ้ง สาขาวิชาว่ามหาวิทยาลัยโดยสานักวิชาการได้ส่ง
หลักสูตรให้ สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว (ตัวอย่างดูภาคผนวก ต)
การพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ.
เกณฑ์ในการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. ผู้เขียนได้นาเสนอไว้ ในบทที่ 2
หั ว ข้ อ 4.11.1 แนวทางในการจั ด ท าหลั ก สู ต รของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และแนวทางในการจั ด ท า
หลักสูตรนานาชาติ
ทั้งนี้ สกอ. จะดาเนินการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
เพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน หลังจากได้รับหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย
กรณีที่มีข้อสงสั ย สกอ.จะมีห นั งสื อขอให้ มหาวิ ทยาลั ยส่ งผู้ แ ทนไปชี้ แจงหรื อ ขอให้ มหาวิ ท ยาลั ย
ปรับปรุงตามข้อสังเกตของ สกอ. (เป็นส่วนงานของ สกอ.) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558,
น. 7 และ 32) ซึ่งหลังจาก 120 วัน สานักวิชาการจะติดตามความก้าวหน้าในการพิจารณาหลักสูตร
ของ สกอ. ทุกเดือน (ตัวอย่างดูภาคผนวก ถ)
กรณีที่ สกอ. วิเคราะห์แล้วว่าหลักสูตรไม่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง สกอ. จะแจ้งรายละเอียดและส่งคืนหลักสูตรให้มหาวิทยาลัย
ปรับปรุงแก้ไข
ในปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลั ย มีการพัฒ นาหลั กสู ตรนานาชาติ ซึ่ง สกอ.
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการจัดการเรียนการสอนแล้ว จานวน 1 หลักสูตร
คือ หลั กสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบั ณฑิต แขนงวิช านิเทศศาสตร์อาเซียน หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555
(หลักสูตรนานาชาติ) สามารถดูตัวอย่างเล่มหลักสูตรได้ที่ช่องทาง http://eservice.stou.ac.th/ >
สารสนเทศหน่วยงาน > สานักวิชาการ > ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน > หลักสูตรฉบับรูปเล่ม >
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาโท > หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์
อาเซียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (หลักสูตรนานาชาติ) ดังภาพ 4.25 หน้า 171 และภาพที่ 4.26 หน้า 172
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นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาพที่ 4.25 ดาวน์โหลดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่มา: http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Up59/Information_Book/10_com.html
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ภาพที่ 4.26 ดาวน์โหลดตัวอย่างหลักสูตรนานาชาติที่ สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว
ที่มา: http: /eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Up59/Information_Book/Improve/
Master/M.Com.Arts-ASEAN.2555.pdf

12.2 กรณีการเสนอหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศต่อ สภาวิชาชีพ องค์กร
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่กากับมาตรฐานวิชาชีพ (มีกฎหมาย พ.ร.บ.วิชาชีพ) (ถ้ามี) เพื่อพิจารณา
รับรองหลักสูตร ปริญญาหรือสถาบัน
กรณีที่ต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่กากับ
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) เพื่อรับรองหลักสูตร ปริญญาหรือสถาบันก่อนการเปิดสอนเพื่อป้องกันการ
ก้าวล่ ว ง หรื อซ้าซ้อนกับ วิช าชีพที่มีกฎหมาย พ.ร.บ.วิช าชีพควบคุมกากับ เช่น สภาวิชาชีพบัญชี
สภาการพยาบาล คุรุสภา สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นต้น สานักวิชาการจะ
จัดทาหนังสือเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่กากับมาตรฐานวิช าชีพ
(ถ้ามี) เพื่อพิจารณา
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ทั้งนี้ การจะเสนอหลักสูตรต่อ สกอ. ก่อนเสนอสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ
(ถ้ามี) หรือจะต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ก่อนเสนอ สกอ. ให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สกอ. ซึ่งจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นคราวๆ ไป (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, น. 7, 23)
ข้อมูลการนาเสนอหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพควบคุม ดังตารางที่ 4.8 หน้า 173 – หน้า 174
ตารางที่ 4.8 การนาเสนอหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพควบคุม
12.2.1 เสนอสภาวิชาชีพก่อนเสนอ สกอ.
1) แพทยสภา
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2) ทันตแพทยสภา
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3) สัตวแพทยสภา
- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
4) สภาการพยาบาล
(1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2 5) สภาเทคนิคการแพทย์
- หลักสูตรปริญญาตรีทางด้านเทคนิค
การแพทย์
3 6) สภาเภสัชกรรม
- หลักสูตรปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม
4 7) สภาการแพทย์แผนไทย
(1) หลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิต
(2) หลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกต์บัณฑิต

12.2.2 เสนอ สกอ. ก่อนเสนอสภาวิชาชีพ
1) คุรุสภา
- หลักสูตรทางด้านศึกษาศาสตร์
2) สภากายภาพบาบัด
(1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้าน
กายภาพบาบัด
(2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้าน
กายภาพบาบัด
3) สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4) สภาวิศวกร
- หลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขา
ควบคุม
5) สภาสถาปนิก
- หลักสูตรทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ตารางที่ 4.8 การนาเสนอหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพควบคุม (ต่อ)
เสนอสภาวิชาชีพก่อนเสนอ สกอ.
เสนอ สกอ. ก่อนสภาวิชาชีพ
8) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 6) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางด้าน
(1) หลักสูตรทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์
การแพทย์แผนจีน
และเทคโนโลยี (วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5 9) คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
(2) หลักสูตรทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
และเทคโนโลยีควบคุม (วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
10) กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยี สาขานิวเคลียร์, สาขาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และ
(1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้าน
การควบคุมมลพิษ, สาขาการผลิต การควบคุม
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสารเคมีอันตราย และสาขาการเพาะเลี้ยง
(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้าน
จุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค)
อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
(3) หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ยังไม่มีองค์กรวิชาชีพ
ที่มา: สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา, 2558
หมายเหตุ: สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาที่มีองค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่กฎหมาย
กาหนดให้ทาหน้าที่กากับมาตรฐานวิชาชีพนั้นต้องดาเนินการตามที่องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานนั้น
กาหนด
12.2.1 ตัวอย่างแนวปฏิบัติกรณีส่งให้สภาวิชาชีพก่อนเสนอ สกอ.
หลักการเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาขีพ (หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์) (สุรชาติ ณ หนองคาย, 2559)
1) สภามหาวิทยาลัย – พิจารณาอนุมัติหลักสูตร
2) มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรให้สภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
พิจารณาพร้อมแนบมติสภามหาวิทยาลัย
3) สภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย – พิจารณาเชิงวิชาการตาม
โครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
4) สภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ส่งผลการพิจารณาให้
มหาวิทยาลัย
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5) มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรให้สภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณา
พร้อมแนบหนังสือจากสภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
6) สภาการสาธารณสุขชุมชน – พิจารณาเชิงวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3(1) – (4)
7) สภาการสาธารณสุขชุมชน ส่งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัย
8) มหาวิทยาลั ยเสนอหลั กสู ตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษา
เพื่อพิจ ารณารั บ ทราบการให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตร พร้อมแนบหนั งสื อ จากสภาคณบดี ฯ และ
สภาการสาธารณสุขชุมชน
การพิจารณารับรองหลักสูตร ปริญญา หรือสถาบันของสภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพ
จะดาเนินการภายใน 60 - 120 วัน ตามเกณฑ์ที่กาหนด (เป็นส่วนงานของสภาวิชาชีพ/ องค์กร
วิชาชีพ)

13. การบันทึกโครงสร้างหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศในระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
เมื่อ สกอ. แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วงานเอกสาร
หลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ ดาเนินการบันทึกโครงสร้างหลักสูตรที่
สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วลงในระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ
การศึ ก ษา (Curriculum and Subject-SJ) (เป็ น ส่ ว นงานของงานเอกสารหลั ก สู ต ร ฝ่ า ยพั ฒ นา
หลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ)

14. การรับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษา
สกอ. จะส่งหลักสูตรที่รับทราบการให้ ความเห็นชอบแล้วต่อสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) เพื่อพิจารณารับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว หลังจากนั้นสานักงาน
ก.พ. และส านั ก งาน ก.ค.ศ. จะแจ้ ง รายชื่ อ หลั ก สู ต รที่ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ ว ต่ อ สกอ. เพื่ อ แจ้ ง ให้
มหาวิทยาลัยทราบ (เป็นส่วนงานของ สกอ., สานักงาน ก.พ., สานักงาน ก.ค.ศ.) (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2558, น. 32)
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15. การแจ้งสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อหลักสูตรได้รับการรับทราบการให้ความเห็นชอบจาก สกอ. และการพิจารณารับรอง
หลั กสู ตร ปริ ญญา หรื อสถาบั น ของสภาวิชาชีพ/ องค์กรวิช าชีพหรือหน่วยงานที่กากับมาตรฐาน
วิชาชีพ (มีกฎหมาย พ.ร.บ.วิชาชีพ) (ถ้ามี) และการตีราคาวุฒิจากสานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.ค.ศ.
ฝ่ า ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน ส านั ก วิ ช าการ จะด าเนิ น การเวี ย นแจ้ ง การรั บ ทราบการให้
ความเห็นชอบจาก สกอ. และการตีราคาวุฒิของสานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.ค.ศ. ให้สภาวิชาการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบ เช่ น สาขาวิ ช า ส านั ก ทะเบี ย นและวั ด ผล
(กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี) สานักบัณฑิตศึกษา (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) กองแผนงาน
ฝ่ายตารา สานักวิชาการ และงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบัน
การศึกษาโดยงานประชาสัมพันธ์จะประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช,
2558, น. 7 และ น. 23)
การดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อหลักสูตรได้รับการรับทราบการให้ความเห็นชอบจาก
สกอ. และการพิจารณารับรองหลักสูตร ปริญญา หรือสถาบันของสภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่กากับมาตรฐานวิชาชีพ (มีกฎหมาย พ.ร.บ.วิชาชีพ) (ถ้ามี) แบ่งการดาเนินการเป็น 2 ส่วน
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, น. 40)
1. ส่วนที่ 1 สานักวิชาการดาเนินการ
1.1 ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรบนเว็บไซต์ในระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
และอินเทอร์เน็ตของสานักวิชาการ รวมทั้งแจ้งงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อสารมวลชน
1.2 ประสานงานกับสาขาวิชาเพื่อจัดทาเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาเป็น
ฉบับภาษาต่างประเทศ
2. ส่วนที่ 2 สาขาวิชาดาเนินการ
2.1 เสนอรายชื่อหลักสูตร แผนการผลิตชุดวิชา หรือแผนการจัดซื้อหนังสือบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการผ่านกองแผนงาน
2.2 เสนอสภาวิ ช าการเพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการกลุ่มผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี) คณะกรรมการผลิต
หรื อ ปรั บ ปรุ ง ชุ ด วิ ช า (กรณี ห ลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท) และคณะกรรมการผลิ ต หรื อ ปรั บ ปรุ ง
แนวการศึกษาชุดวิชา (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอก)
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2.3 ร่ ว มกั บ ส านั ก ทะเบี ย นและวั ด ผล (กรณี ห ลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี )
สานักบัณฑิตศึกษา (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) ในการจัดทาระเบียบการรับสมัครนักศึกษา
และคู่มือนักศึกษาประจาปีการศึกษา
2.4 ร่วมกับสานักวิชาการในการจัดทาเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาเป็นฉบับ
ภาษาต่างประเทศ
2.5 ร่วมกับสานักบริการการศึกษา (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี) สานักบัณฑิตศึกษา
(กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา
2.6 จัดให้มีการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

บทที่ 5

วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
การจัดทาคู่มือการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เขียนได้ศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ของมหาวิ ทยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ราช และวิ เคราะห์ ปั ญหา อุ ป สรรค และแนวทางการแก้ ไ ขใน
การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดังนี้

1. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดังนี้
ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.1 ปัญหา อุปสรรค
1.1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเปิดสอน
1) การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเปิดสอนหลักสูตรใช้เวลาในการดาเนินการ
มากทาให้เกิดความล่าช้า

1.2 แนวทางแก้ไข

1.2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เปิดสอนหลักสูตรควรดาเนินการก่อนการพัฒนา
หลักสูตร ไม่ควรทาควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตร
เพราะหากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เปิดสอนไม่ถึงจุดคุ้มทุนและต้องยกเลิกแผนการ
พัฒนาหลักสูตรจะทาให้เสียงบประมาณ และ
เสียเวลาในการดาเนินการ
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ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต่อ)
1.1 ปัญหา อุปสรรค
1.1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเปิดสอน (ต่อ)

1.1.2 การจัดหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
1) สาขาวิชาเสนอหลักสูตรเข้า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีเพื่อจะดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร แต่ไม่
สามารถจัดประชุมให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

1.2 แนวทางแก้ไข
1.2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เปิดสอนหลักสูตรอาจศึกษาความต้องการของ
สังคมและความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
ประเทศ ความคุ้มทุน ความพร้อมของสาขาวิชา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความต้องการและ
ความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
โดยนาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาใช้
แล้วจัดทาเป็นบทสรุปสาหรับผู้บริหารแนบท้าย
หลักสูตรก็ได้
1.2.3 ควรพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ใช้
บัณฑิตสภาวิชาชีพ และหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณภาพบัณฑิต
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

1.2.4 สาขาวิชาควรพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ และความพร้อมในการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ ก่อนที่จะเสนอหลักสูตรเข้า
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และควรจัดให้มี
การประชุมตามเป้าหมายที่กาหนด

181
ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต่อ)
1.1 ปัญหา อุปสรรค
1.1.2 การจัดหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
2) บางสาขาวิชาไม่ได้เสนอเลื่อน
กาหนดการเปิดสอนหลักสูตร/ ไม่เปิดสอน
หลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ
แต่แจ้งประสานโดยตรงไปยังกองแผนงาน
ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบแผน
การพัฒนาหลักสูตร/ เปิดหลักสูตรที่แน่นอน

1.2 แนวทางแก้ไข

1.2.5 สาขาวิชาควรขออนุมัติเพิ่มแผน
การพัฒนาหลักสูตร/ เปิดหลักสูตร/ เลื่อน
กาหนดการเปิดสอนหลักสูตร/ ไม่เปิดสอน
หลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ
โดยชี้แจงเหตุผลความจาเป็น แล้วจึงแจ้งผลการ
เห็นชอบเพิ่มแผนการพัฒนาหลักสูตร/
เปิดหลักสูตร/ เลื่อนกาหนดการเปิดสอน/
ไม่เปิดสอนหลักสูตรแก่กองแผนงาน

1.1.3 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
- คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
1.2.6 ประธานคณะกรรมการฯ
ไม่ครบองค์ประชุม
ควรพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
มหาวิทยาลัยในระบบเปิดดีพอสมควร สามารถ
อุทิศเวลาให้กับการพัฒนาหลักสูตรมีความ
คิดเห็นที่เป็นกลางและควรมีลักษณะเป็นผู้นา
1.2.7 การคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็น
กรรมการควรพิจารณาให้รอบคอบว่าบุคคลผู้นั้น
สามารถปลีกเวลาเพื่อทางานให้กับคณะกรรมการ
ได้และควรเชิญบุคคลที่อยู่ในสังกัดต่างกัน
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ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต่อ)
1.1 ปัญหา อุปสรรค
1.1.4 การจัดอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
ภาษาต่างประเทศ ยังมีจานวนไม่มาก และ
ภาระการเขียนหน่วยมีมาก ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ
1.1.5 การจัดทาร่างหลักสูตรตาม
แบบฟอร์ม มคอ. 2
1) บางสาขาวิชาไปคัดลอก
รายละเอียดหลักสูตร (แบบฟอร์ม มคอ. 2)
ของหลักสูตรอื่นมาแล้วไม่ปรับแก้ไขให้เป็นไป
ตามศาสตร์ของตนทาให้เนื้อหาไม่สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสาขาวิชาตน
2) บางสาขาวิชานาเสนอเฉพาะบาง
ประเด็นในโครงร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อพิจารณา จึงส่งผลให้การ
พิจารณาไม่ครอบคลุมแต่ละประเด็นตาม
แบบฟอร์ม มคอ. 2

1.2 แนวทางแก้ไข

1.2.8 มหาวิทยาลัยควรกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร
ตาแหน่งอาจารย์
1.2.9 ควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
ผู้ผลิตชุดวิชาและให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เป็นประธาน/ บรรณาธิการ/ เลขานุการ

1.2.10 สาขาวิชาควรศึกษาหัวข้อและ
รายละเอียดของหลักสูตรที่นามาใช้เป็นตัวแบบ
ของหลักสูตรและปรับเนื้อหาสาระต่างๆ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรของตน
1.2.11 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ควรจัดทาร่างหลักสูตรให้
ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม มคอ. 2 เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณา
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ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต่อ)
1.1 ปัญหา อุปสรรค
1.1.5 การจัดทาร่างหลักสูตรตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2 (ต่อ)

1.2 แนวทางแก้ไข
1.2.12 สาขาวิชาควรจะวางแผน
ระยะเวลาเพื่อปรับแก้ไขร่างหลักสูตรเสนอเข้า
สภาวิชาการ เนื่องจากฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน สานักวิชาการ จะต้องตรวจร่างหลักสูตร
ที่พัฒนาใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 8 วันทาการรวม
กระบวนการทางธุรการหลังการตรวจร่าง
หลักสูตร ตั้งแต่การจัดทาร่างบันทึก การเสนอ
เรื่องต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
1.2.13 ควรนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ มสธ. มาพิจารณาให้ตรงกับความ
คาดหวังของหลักสูตรและมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ รวมทั้งควรเขียนวัตถุประสงค์
คาอธิบายชุดวิชา สะท้อนมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
และระดับมาตรฐานผลการเรียนรู้ควรสอดคล้อง
กับระดับการศึกษาด้วย โดยอ้างอิงจากของ สกอ.
และระดับสากล
1.2.14 ควรมีการจัดทาคู่มือต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการเขียนคาอธิบายชุดวิชา
เป็นต้น
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ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต่อ)
1.1 ปัญหา อุปสรรค
1.1.5 การจัดทาร่างหลักสูตรตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2 (ต่อ)
3) การปรับเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
ทั้งในส่วนของสกอ. และมหาวิทยาลัย ส่งผลให้
แบบฟอร์ม (Template) มคอ. 2 หัวข้อและ
รายละเอียดของหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง จึงอาจทาให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของ
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรฯ และสาขาวิชาเกิดความ
สับสน

1.2 แนวทางแก้ไข

1.2.15 สกอ. ควรดาเนินการดังนี้
1) ต้องสื่อสารให้กับทาง
มหาวิทยาลัยทราบ โดยเน้นเนื้อหาที่กระชับและ
สร้างความเข้าใจให้แก่มหาวิทยาลัย
2) จัดทาและรวบรวมแนวปฏิบตั ิ
ต่างๆ เป็นรูปเล่มหรือคู่มือการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศหรือ
เผยแพร่ทางสารสนเทศโดยปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันสม่าเสมอ
1.2.16 มหาวิทยาลัย ควรดาเนินการ
ดังนี้
1) เมื่อ สกอ.แจ้งการปรับ
เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติมาให้แก่มหาวิทยาลัยทราบ
ทางผู้ช่วยเลขานุการในส่วนงานของฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน สานักวิชาการต้อง
ประสานงานกับประธาน/ เลขานุการ/ ผู้ช่วย
เลขานุการกรรมการพัฒนาหลักสูตรในส่วนของ
สาขาวิชาทราบ โดยอาจจะแจ้งแบบไม่เป็น
ทางการก่อนแล้วส่งหนังสืออย่างเป็นทางการไป
ยังสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง
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ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต่อ)
1.1 ปัญหา อุปสรรค
1.1.5 การจัดทาร่างหลักสูตรตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2 (ต่อ)

1.2 แนวทางแก้ไข
2) กรณีที่สาขาวิชาได้รับ
หนังสืออย่างเป็นทางการแล้ว ควรส่งหนังสือไป
ยังประธาน/ เลขานุการ/ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ด้วย
3) ทุกครั้งที่มีการปรับแก้ไข
เพิ่มเติมร่างหลักสูตร สาขาวิชาและ
ผู้ช่วยเลขานุการในส่วนของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
ต้องประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง
4) สานักวิชาการควรรวบรวม
แนวปฏิบัติใหม่ทั้งในส่วนของ สกอ. และมติสภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อต่างๆ ของแบบฟอร์ม (Template) หัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอร์ม
มคอ.2 ในระบบสารสนเทศ
5) ควรมีกระดานสนทนาแสดง
กระทู้ ถาม – ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร
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ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต่อ)
1.1 ปัญหา อุปสรรค
1.1.5 การจัดทาร่างหลักสูตรตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2 (ต่อ)
4) อาจารย์บางคนไม่ทราบ
ความหมายของกาหนดเวลาการศึกษาของ
ชุดวิชาต่างๆ ทาให้การบริหารจัดการชุดวิชา
ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในชุดวิชา/หลักสูตร

1.1.6 การตรวจร่างหลักสูตร
1) สาขาวิชาจัดทาร่างหลักสูตร
ไม่เป็นไปตามที่ สกอ. และ มสธ. กาหนด
เมื่อสานักวิชาการตรวจร่างหลักสูตร และ
มีข้อเสนอแนะให้จัดทารายละเอียดดังกล่าว
เพิ่มเติมหากสาขาวิชาปรับแก้ไข/ เพิ่มเติมข้อมูล
แล้วอาจต้องส่งร่างหลักสูตรให้สานักวิชาการ
ตรวจอีกครั้งหนึ่ง

1.2 แนวทางแก้ไข

1.2.17 ควรมีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการกาหนดเวลาการศึกษาของแต่ละ
ชุดวิชาแก่คณาจารย์ใหม่ทุกคนในวันปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ หรือสอดแทรกในการอบรมการ
จัดการเรียน การสอนของคณาจารย์
1.2.18 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน สานักวิชาการควรเวียนแจ้งความหมาย
ของกาหนดเวลาการศึกษาของชุดวิชาเป็นระยะ
1.2.19 สาขาวิชาควรศึกษาหัวข้อและ
รายละเอียดการจัดทาเอกสารหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้ สกอ.รับทราบ/
ให้ความเห็นชอบ หรือนาหลักสูตรที่ สกอ. ได้
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้วมา
เป็นต้นแบบในการจัดทาร่างหลักสูตร เพื่อให้
ร่างหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มากที่สุด
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ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต่อ)
1.1 ปัญหา อุปสรรค
1.1.6 การตรวจร่างหลักสูตร (ต่อ)
2) สาขาวิชาไม่ปรับร่างหลักสูตร
ตามข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของ
สานักวิชาการหรืออาจแก้ไข/ เพิ่มเติมข้อมูล
ไม่ครบทุกประเด็น ทาให้ต้องมีการตรวจและ
ประสานงานมากกว่า 1 ครั้ง ทาให้เกิดความ
ล่าช้า
1.1.7 การรับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สกอ. ใช้เวลาในการพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนาน

1.2 แนวทางแก้ไข
1.2.20 สาขาวิชาควรปรับร่างหลักสูตรตาม
ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของสานักวิชาการ
กรณีที่ต้องการยืนยันตามข้อมูลเดิม หรือไม่มี
ความชัดเจนในประเด็นใด ควรประสานงานกับ
สานักวิชาการโดยตรง

1.2.22 สานักวิชาการควรติดตามและ
ทาหนังสือเร่งรัด สกอ. ให้พิจารณารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเป็นระยะๆ

2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ควรสร้างพันธมิตรทางวิชาการ สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุน และพัฒนาการศึกษานานาชาติ เช่น การสร้างหรือปรับหลักสูตรให้ทันสมัย
การให้คาปรึกษาการจัดการศึกษานานาชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับการศึกษานานาชาติให้มีมาตรฐาน
2.2 ควรพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนให้มีความเป็นสากล โดยเร่งสร้าง
บุ ค ลากรฝ่ า ยวิ ช าการและฝ่ า ยสนั บ สนุ น ให้ มี คุ ณ ภาพและเพี ย งพอที่ จ ะรองรั บนั ก ศึ ก ษาต่างชาติ
โดยการฝึกอบรมหรือเพิ่มทักษะที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร
2.3 ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
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2.4 ควรมีระเบียบเกี่ยวกับการเชิญและค่าตอบแทนอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อมาเป็น
อาจารย์ผู้สอน
2.5 ควรมีการกาหนดการประเมิน ความส าเร็จของหลั กสู ตรเพื่ อพิ จ ารณาแนวทาง
ดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
2.6 ควรจะมีการเตรีย มความพร้ อ มให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาที่ต้ อ งการจะศึ กษาในหลั ก สู ต ร
นานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศก่อนที่จะเข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
2.7 ควรตระเตรียมความพร้อมของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อรองรับระบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ Online 24 ชั่วโมง ระบบการสอบและระบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษานานาชาติ
2.8 สกอ. ควรจัดทาเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
สาหรับการจัดการศึกษาระบบทางไกล
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ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2557
ข ตัวอย่างสรุปผลการสารวจปัญหา ความต้องการ และศึกษาความเป็นไปได้
ในการเปิดสอนหลักสูตร
ค ตัวอย่างหนังสือขอรายชื่อบุคลากรจากฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2542
จ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
ฉ ตัวอย่าง Memorandum of Understanding: MOU
ช ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อนในสถาบัน อุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ซ ตัวอย่างหนังสือส่งร่างหลักสูตรให้สานักวิชาการตรวจความถูกต้อง
ฌ ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลและข้อสังเกตการตรวจร่างหลักสูตรให้สาขาวิชา
ญ ตัวอย่างหนังสือเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ฎ ตัวอย่างหนังสือส่งร่างหลักสูตรที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบแล้วให้สานักวิชาการ
ฏ ตัวอย่างหนังสือเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ฐ ตัวอย่างหนังสือมอบหลักสูตรฉบับเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้สาขาวิชาใช้
ประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ฑ ตัวอย่างหนังสือเสนอหลักสูตรต่อ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
ฒ ตัวอย่างหนังสือนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
กรณีสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
ณ ตัวอย่างหนังสืองานเลขานุการสภาวิชาการส่งร่างหลักสูตรให้แก่
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ตรวจพร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
ด ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการตรวจร่างหลักสูตรแก่งานเลขานุการสภาวิชาการ
ต ตัวอย่างหนังสือแจ้งสาขาวิชาว่าได้ส่งหลักสูตรให้ สกอ. พิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบแล้ว
ถ ตัวอย่างหนังสือติดตามความก้าวหน้าในการพิจารณาหลักสูตรของ สกอ.
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ............................................................ โทร. ................................
ที่ ศธ ......../ ......
วันที.่ ..............................................
เรื่อง ร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ตามที่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหี นังสือที่ ศธ.../...ลงวันที.่ .. ส่งหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน ให้สานักวิชาการตรวจก่อนเสนอสภาวิชาการ นั้น
สานักวิชาการตรวจร่างหลักสูตรดังกล่าวแล้วมีข้อสังเกต ดังนี้
1. การระบุ ปี พ.ศ. ของหลักสูตร (หน้า...) ให้ระบุปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
2. ชื่อหลักสูตรนานาชาติต้องระบุคาว่า “หลักสูตรนานาชาติ” ไว้ในวงเล็บท้ายชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย และ “International Program” ไว้ในวงเล็บท้ายชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3. จานวนนักศึกษา (หน้า...) ควรระบุจานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา และสาเร็จ
การศึกษาในช่วง 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีทเี่ ปิดสอน
4. งบประมาณ (หน้า...) ควรระบุงบประมาณทีค่ าดว่าจะต้องใช้ในช่วง 5 ปี
5. รายละเอียดชุดวิชา
5.1 ควรเพิม่ ชุดวิชาให้ครบทุกชุดวิชา
5.2 ควรระบุชุดวิชาตามลาดับรหัสชุดวิชา
6. ปรับรายละเอียดอื่นๆ ตามทีร่ ะบุในเอกสาร
อนึ่ ง สาขาวิ ช าควรส่ ง แบบรายงานข้ อ มู ล การพิ จ ารณารายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทให้สานักวิชาการตรวจก่อนเสนอสภาวิชาการ และเนื่องจาก
สาขาวิชาฯ ต้องปรับร่างหลักสูตรในหลายประเด็น ดังนั้น เมือ่ ปรับข้อมูลแล้วโปรดส่งให้สานักวิชาการ
ตรวจอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงนาม) ...........................................
(..........................................)
(ตาแหน่ง) .......................................................

