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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเล่มนี้จัดท าขึ้นโดยมี
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งานเลขานุการกิจสาขาวิชา ทั้ง 12 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และเพ่ือให้
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
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และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป .อว. และ        
สภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) เพ่ือรับรองหลักสูตร การบริการวิชาการหลักสูตรและการบริการ
ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาหลักสูตร 

 

 คู่มือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาของผู้อ านวยการส านักวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.     
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สมใจ) และหัวหน้างานปรับปรุงหลักสูตร (คุณธนัญญา เฉลยผล) ทีไ่ด้เสียสละเวลาในการให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา และตรวจสอบรายละเอียดของคู่มือ ตลอดจนครอบครัวและ
กัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ให้ก าลังใจ ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ผู้เขียนขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
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เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นบุคลากร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ส านักวิชาการ และบุคลากรประจ างานเลขานุการกิจสาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรจัดท ำคู่มือ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มุ่งเน้นยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน วางรากฐานการพัฒนา  ทุนมนุษย์     
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ , 2558, น . 5) ซึ่ งต่อมากรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  13             
(พ.ศ. 2566-2570) ก าหนดมุ่งเน้นการปรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาให้สนับสนุนการพัฒนา      
ทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย การขยายความครอบคลุมของกลไกการพัฒนาระบบการฝึกอบรมเพ่ือปรับและ
ยกระดับทักษะแรงงานให้ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนการพัฒนา Growth Mindset          
ที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ “พลิกโฉม
ประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคม เดินหน้าอย่างยั่งยืน” (Transformation to Hi-Value and 
Sustainable Thailand) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564, น. 92, 113) 
จากแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “เป็นมหำวิทยำลัยเปิดชั้นน ำ
ของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำทำงไกลเพื่อโอกำสกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิตส ำหรับทุกคน” ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรถือเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมี 12 สาขาวิชา (เทียบเท่าคณะ) คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2564           
มีหลักสูตรเปิดสอนจ านวน 88 หลักสูตร (ส านักวิชาการ, 2564) ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการมีหน้าที่บริการ ประสานงานจัดท าหลักสูตร สนับสนุนให้ทั้ง 12 
สาขาวิชาสามารถจัดท าหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2564 มีหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาแล้วเสร็จและเปิดสอนรวม 35 หลักสูตร (นับตามปีที่เริ่มเปิดสอน) 
ประกอบด้วย ปีการศึกษา 2553 จ านวน 4 หลักสูตร ปีการศึกษา 2554 จ านวน 2 หลักสูตร           
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 3 หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
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จ านวน 5 หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 หลักสูตร     
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 หลักสูตร และปีการศึกษา 2564 
จ านวน 3 หลักสูตร และปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาหลักสูตรรวม 4 หลักสูตร (ข้อมูล         
ณ วันที่ 30 มกราคม 2565) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2552 เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิ ในระดับ อุดมศึกษา ตั้ งแต่ ระดับคุณ วุฒิ อนุปริญญา (3 ปี ) ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก โดยก าหนดผล   
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้          
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ  
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ สาขาหรือสาขาวิชาที่เน้น
ทักษะทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยอีกด้วย  (ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 105) 
  อย่างไรก็ตาม สถิติของกองแผนงาน พบว่า นักศึกษาใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2561    
มีอัตราลดลงจากปีที่ผ่านมาระหว่างร้อยละ 3-24 ประกอบกับมีนักศึกษาออกกลางคันจ านวนมาก     
ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ ไม่มีการลงทะเบียนเรียนและลาพักการศึกษาติดต่อกันตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษา       
(สถานวิจัยสถาบัน, 2565, น. 2) ซึ่งการออกกลางคันของนักศึกษาดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาในการน าไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาหลักสูตรทั้ง
เนื้อหาการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ส าคัญยิ่งใน            
การตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น โดยเฉพาะหลักสูตรที่ทันสมัยในปัจจุบัน เช่น การเรียนรู้ด้าน Smart Digital Learning 
System ระบบการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อในยุคดิจิทัล เป็นต้น และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเลือก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามกิจกรรมหลักของการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ได้แก่ 
เทคโนโลยีและระบบแวดล้อมส าหรับการเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนสมัยใหม่และเน้นประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาดของ COVID-19 การพัฒนาหลักสูตรตามทิศทางของกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา เช่น หลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรม หรือหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น การ Upskill / Reskill คนในวัยท างาน เป็นต้น
โดยเน้นความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวตั้งและเสริมด้วยการท างานร่วมกับพันธมิต รที่
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เกี่ยวข้อง การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น Active Learning และอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570), 2564) 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของ
ประเทศ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เตรียมความพร้อมรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และเพ่ิมจ านวนนักศึกษา โดยใช้องค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สูงสุดเป็นไปอย่างมี
คุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่มีงานส าคัญ ๆ คือ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร            
การวิเคราะห์หลักสูตรและตรวจร่างหลักสูตร การติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา
หลักสูตร การเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. และสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) เพ่ือรับรอง
หลักสูตร การบริการวิชาการหลักสูตร และการบริการข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาหลักสูตร           
ซึ่งงานดังกล่าวมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดมาก และต้องด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ มติ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สป.อว. ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร ตลอดจนแนวปฏิบัติในการเสนอ
หลักสูตรโดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยน าส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยผ่าน
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน 
เป็นต้น มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรในหลายประเด็น อีกทั้ง
มีนโยบายให้วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรที่พัฒนา / ปรับปรุงทุกหลักสูตรเพ่ือก าหนดวิธีการผลิต / 
ปรับปรุงชุดวิชาให้สอดคล้องกับความคุ้มทุนของหลักสูตร จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และ
จ านวนหนังสือคงเหลือในคลัง โดยน าข้อมูลดังกล่าวเสนอสภาวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และ สป.อว. จึงท าให้งานพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาหลักสูตร
ของส านักวิชาการที่จ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถในด้านการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่สาขาวิชาทั้ง 
12 สาขาวิชา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร และแบบฟอร์มการ
พัฒนาหลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ สป.อว. ก าหนด 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรบรรลุ
ตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรเป็น         
ไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ สป.อว. ก าหนด ผู้เขียนในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
พัฒนาหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการจึงเห็นสมควรจัดท า คู่มือ             
การปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือให้คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
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บุคลากรงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ส านักวิชาการ และบุคลากรประจ า
งานเลขานุการกิจสาขาวิชา ทั้ง 12 สาขาวิชา มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ มติ และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ สป.อว. ก าหนด และมีแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์
อักษร เป็ นเอกสารอ้างอิงแสดงขั้นตอนการปฏิบั ติ งานพัฒนาหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ย             
ส าหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการงานพัฒนาหลักสูตรให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกัน 
ผู้ เขียนจึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฉบับนี้ขึ้น          
โดยจัดการด าเนินงานให้เป็นระบบ ลดขั้นตอนการท างานที่มีความซ้ าซ้อน 
 

2.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  2.1  เพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรส าหรับคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
บุคลากรงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ และบุคลากร
ประจ างานเลขานุการกิจสาขาวิชา ทั้ง 12 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2.2  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 
3.  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดท ำคู่มือ 
 

 การจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 
 3.1 คณำจำรย์ และผู้ปฏิบัติงำนที่เป็นบุคลากรฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านัก
วิชาการ และบุคลากรประจ างานเลขานุการกิจสาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา มีความรู้และความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที ่และข้ันตอนการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 

3.2 ผู้ปฏิบัติงำนพัฒนำหลักสูตร สามารถปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัย และ สป.อว. ก าหนด 

3.3 มหำวิทยำลัยมีแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงาน
การพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการงานพัฒนาหลักสูตรมีแนวทางปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3.4 หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัย และ 
สป.อว. ก าหนด มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ เรียนรู้และด ารงตน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีศักยภาพ 
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4.  ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นคู่มือเฉพาะส าหรับ
การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
โดยมีขอบเขตของการจัดท าคู่มือดังนี้ 

4.1 จัดท าขึ้นเพ่ือคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา บุคลากรงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน ส านักวิชาการ และบุคลากรประจ างานเลขานุการกิจสาขาวิชา ทั้ง 12 สาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

4.2 จัดท าขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ การติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรใหม ่การเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. และสภาวิชาชีพ / องค์กร
วิชาชีพ (ถ้ามี) เพ่ือรับรองหลักสูตร การบริการวิชาการหลักสูตร และการบริการข้อมูลสารสนเทศ    
การพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

5.  นิยำมศัพท์ 
 

 5.1 คู่มือกำรปฏิบัติงำน หมายถึง เอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช และ สป.อว. ก าหนด 
 5.2 กำรพัฒนำหลักสูตร  หมายถึง  การจัดท าหลักสูตรขึ้นใหม่โดยที่ไม่มีหลักสูตรเดิมเป็น
พ้ืนฐานอยู่ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของสังคม 
 5.3 มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5.4 งำนพัฒนำหลักสูตร หมายถึง หน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
  5.5 คณะกรรมกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดสอนหลักสูตร หมายถึง คณะกรรมการ
ที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่งตั้ งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ศึกษา และวิเคราะห์         
ความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร ทั้งในด้านของความต้องการของสังคมและความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของประเทศ ความคุ้มทุนของการเปิดสอน ความพร้อมของสาขาวิชาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถานที่ฝึกปฏิบัติ สิ่งอ านวยความสะดวก (facility) ที่ใช้
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ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น แบบทางไกล แบบเสมือนจริง 
แบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้ เป็นต้น ความต้องการของผู้เรียนต่อหลักสูตรระยะสั้น เชื่อมโยงสมรรถนะ 
ทักษะการท างานที่ต้องการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความเหมาะสมของ
แต่ละหลักสูตร 
 5.6 คณะกรรมการวิเคราะห์การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง คณะกรรมการ        
ที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาเสนอกรอบแนวทาง
และหลักเกณฑ์ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การผลิตชุดวิชา การปรับปรุงชุดวิชา และ         
การจัดท าเอกสารการสอนชุดวิชาเพ่ิมเติม และเสนอความเห็นวิธีการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร การผลิตชุดวิชาและการปรับปรุงชุดวิชาที่มีประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น เพ่ือความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนหรือนักศึกษา และสภาพแวดล้อมทางสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน
ความคุ้มค่าและความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
 5.7 คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร หมายถึง คณะกรรมการที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่จัดท าหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 
 5.8 กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ สป.อว. 
ก าหนดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 
(มคอ.1) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของชุดวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา (มคอ.5) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.)) 
ซึ่งในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเน้นเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร            
ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (มคอ.1) และการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
โดยมีนิยามศัพทด์ังนี้ 
 4.8.1 มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (มคอ.1) หมายถึง กรอบที่ สป.อว. ก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาของสาขา / สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะก าหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา / สาขาวิชา ปริญญา และองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาเท่าที่จ าเป็นจะต้อง
มีในหลักสูตรสาขา / สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในสาขา / สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า       
ที่ก าหนด 
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      4.8.2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมายถึง เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรที่ 
สป.อว. ก าหนดแสดงหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 8 หมวด คือ  1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) ระบบการจัดการศึกษา
การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 4) ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     
5) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 6) การพัฒนาคณาจารย์ 7) การประกันคุณภาพหลักสูตร   
8) การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

4.9 ร่ำงหลักสูตรใหม่ หมายถึง ร่าง มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ที่จัดท าโดย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา สภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 
 4.10 กำรตรวจร่ำงหลักสูตรใหม่ หมายถึง การตรวจเอกสาร มคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตรใหม่ให้มีหัวข้อและรายละเอียดครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 
สป.อว.ก าหนด ซึ่งจะประกอบด้วย 8 หมวด หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ ) การประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดที่ 8 การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 4.11 กำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ หมายถึง การพิจารณา
รายละเอียดของความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน   
ที่เก่ียวข้อง 

4.12 ผู้ให้บริกำร หมายถึง บุคลากรงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4.13 ผู้รับบริกำร หมายถึง คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา และบุคลากรประจ างานเลขานุการ
กิจสาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
  
 



 
 

บทที่ 2 
โครงสร้าง ภารกิจหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหนง่ 

 
 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 ด้วยการจัดการศึกษารวมไปถึงการวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนา
คุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
ส าหรับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียน
การสอนทางไกล (ธนัญญา เฉลยผล, 2563, น. 7) ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุโทรทัศน์ 
รายการออกอากาศ (Broadcast) การถ่ายทอดสด (Webcasting) การเรียนการสอนออนไลน์          
(e-Learning) และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ 
ดังนั้น การจัดโครงสร้างของระบบการบริหารงานให้เอ้ืออ านวยต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดและ
วิธีการสอนทางไกล โดยไม่พยายามแบ่งส่วนราชการย่อยจนเกินไปเป็นหลายระดับ เช่น หน่วยงานทาง
วิชาการจะไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชาและคณะ แต่จัดเป็นสาขาวิชาซึ่งบูรณาการ 2 ระดับเข้าด้วยกัน      
ใช้ระบบการท างานในรูปองค์คณะบุคคล เพ่ือให้การตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ เป็นไปโดยรอบคอบ 
และใช้ระบบรวมบริการมากกว่าการกระจายบริการ  มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชา      
ส านักและสถาบัน โดยสาขาวิชาถูกจัดให้เป็นหน่วยสายวิชาการ จ านวน 12 สาขาวิชามีฐานะเทียบเท่า
คณะ คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่วนส านักถูกจัดให้เป็นหน่วยงานสนันสนุนวิชาการ 
จ านวน 10 ส านัก 1 สถาบัน คือ ส านักงานอธิการบดี ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา ส านักบริการการศึกษา ส านักวิชาการ ส านักบรรณสารสนเทศ ส านักพิมพ์ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบันซึ่งมีฐานะเทียบเท่าส านัก คือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564) 
          ในที่นี้ผู้เขียนขอน าเสนอประวัติความเป็นมาของส านักวิชาการ โครงสร้างการปฏิบัติงานของ
ส านักวิชาการ ประวัติความเป็นมาของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน โครงสร้างการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ขอบเขตภารกิจของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 
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1.  ประวัติความเป็นมาของส านักวิชาการ 
 

ส านักวิชาการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับส านักงานอธิการบดี ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักบริการ
การศึกษา และส านักทะเบียนและวัดผล ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานอธิการบดีและส านัก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2522 และแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย   
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักต่าง ๆ     
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายต ารา         
ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่ายวิจัย (ส านักวิชาการ, 2563, น. 1-5)  

ส านักวิชาการจัดตั้งข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1.1 สนับสนุนการด าเนินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
1.3 ประสานการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย   
1.4 บริการทางวิชาการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล  
ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว ส านักวิชาการจึงยึดปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นหลักการและ          

แนวปฏิบัติในการด าเนินการ ดังนี้ ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป 
เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับทุกคน เพ่ือสนอง
ความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้สื่อการสอนทาง
ไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน 

เมื่อแรกก่อตั้งมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2522–2526) ส านักวิชาการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน 
คือ งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ งานเลขานุการกิจสาขาวิชา และงานประสานงานเพ่ือสนับสนุนงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งสาขาวิชาต่าง ๆ งานจัดท าคู่มือ
นักศึกษาและหลักสูตรสาขาวิชา และงานจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา ต่อมามหาวิทยาลัยได้โอนงาน
จัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิต (ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับของการศึกษาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่มีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ) รวมทั้งงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ) จาก      
ส านักบริการการศึกษามาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายวิจัย ส านักวิชาการ โดยใช้ชื่อว่า         
งานโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์วิชาชีพ  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้มีมติเห็นชอบให้ส านักวิชาการแยกกิจกรรมการจัดอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์บัณฑิตและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพออกจากฝ่ายวิจัย 
โดยให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานย่อยชื่อ งานโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์วิชาชีพ 
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ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงานเลขานุการ ส านักวิชาการ และในปีเดียวกันนั้นยังได้มอบหมาย
ให้ส านักวิชาการจัดตั้งงานฝึกอบรมขึ้นอีกหน่วยงานหนึ่ง โดยให้มีหน้าที่สนับสนุนงานจัดฝึกอบรม
เพ่ือให้บริการแก่ชุมชน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยได้แยกงานฝึกอบรมดังกล่าวออกจาก
ส านักวิชาการ โดยยกฐานะขึ้นเป็นส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยได้แยกงานโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์
วิชาชีพออกจากฝ่ายวิจัยและได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายชื่อ ฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 569/2534 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2534 โดยให้มีหน้าที่
รับผิดชอบการจัดอบรมเข้มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ต่อมาได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพ เป็น ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เพ่ือให้สะท้อนภารกิจที่รับผิดชอบยิ่งขึ้น 

อนึ่ง เมื่อภาระงานเลขานุการกิจสาขาวิชาขยายตัวและมีปริมาณงานมากขึ้น ส านักวิชาการ
จัดตั้งฝ่ายเลขานุการกิจขึ้นเป็นการภายในอีก 1 ฝ่าย เพ่ือรับผิดชอบงานเลขานุการกิจสภาวิชาการ 
งานเลขานุการกิจกิตติเมธี และงานเลขานุการกิจประจ าสาขาวิชาต่างๆ ต่อมาคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชาการในการประชุมครั้ งที่  6/2543 เมื่ อวันที่  25 ธันวาคม 2543 ได้มีมติ ให้ยุบรวม               
ฝ่ายเลขานุการกิจเข้าเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักวิชาการ 

พ.ศ. 2535 ได้แยกฝ่ายวิจัยออกจากส านักวิชาการ โดยยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา  
พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมจากระดับปริญญาตรี

เป็นระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานย่อยชื่อ โครงการบัณฑิตศึกษา       
ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักวิชาการ มีบทบาทและหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชาและ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา งานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานเลขานุการกิจกิตติเมธี รวมทั้งงานเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาต่าง  ๆ 
ต่อมาเห็นชอบให้ยกฐานะโครงการบัณฑิตศึกษา ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายชื่อ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
เป็นการภายในอีกหนึ่งฝ่ายเพ่ือรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 
มหาวิทยาลัยได้แยกฝ่ายบัณฑิตศึกษาพร้อมกับงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนเดิม) และงานเลขานุการกิจกิตติเมธีออกจากส านักวิชาการ โดย       
ยกฐานะขึ้นเป็นส านักบัณฑิตศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง จัดตั้ง      
ส านักบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2545 และในปี พ.ศ. 2548 ส านักวิชาการได้รับโอนงานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาจากส านักบัณฑิตศึกษาให้กลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน และรับโอนงานเลขานุการกิจกิตติเมธีมาอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเลขานุการ
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548  
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ต่อมาเมื่อภาระงานการประกันคุณภาพการศึกษามีเพ่ิมมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดให้มีศูนย์ประสานงาน    
การประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่รองรับภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย                        
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 14  มีนาคม 2544 ก าหนดให้เป็นหน่วยงานใน    
สังกัดส านักงานอธิการบดีและให้โอนงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ส านักวิชาการด าเนินการ         
ไปขึ้นกับศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว  

พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายปฏิรูปมหาวิทยาลัย จึงได้มีค าสั่ง                  
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 11/2561 ลงวันที่  11 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่
มหาวิทยาลัยเผชิญและจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูบูรณะ และมีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
สู่การปฏิบัติ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างประกอบกับที่ประชุมประสานนโยบายใน
การประชุม และคณะกรรมการปฏิรูปได้มีมติเห็นชอบให้โอนย้ายศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับฝ่าย สังกัดส านักวิชาการ และในปี พ.ศ. 2563 ได้มี               
การปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยที่ประชุมประสานนโยบาย          
มีมติเห็นชอบให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษายังคงเป็นหน่วยงานในสังกัด       
ส านักงานอธิการบดีโดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

เมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายแยกหน่วยงานย่อยและหน่วยงานระดับฝ่ายของส านักวิชาการ
จ านวน 4 หน่วยงานออกไปจัดตั้งและยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดับส านัก 4 หน่วยงานตามล าดับ 
โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 (แยกงานฝึกอบรมไปจัดตั้งเป็นส านักการศึกษาต่อเนื่อง) พ.ศ. 2535   
(แยกฝ่ายวิจัยไปจัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา) พ.ศ. 2544 (แยกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเลขานุการไปจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา) และ พ.ศ. 2545 
(แยกฝ่ายบัณฑิตศึกษาไปจัดตั้งเป็นส านักบัณฑิตศึกษา) นับแต่นั้นมาส านักวิชาการจึงมีโครงสร้างงาน 
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการและฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายต ารา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์     
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ  

สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายปฏิรูปมหาวิทยาลัย จึงได้แต่งตั้ง  
1) คณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล                 
การน าแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่การปฏิบัติ และ 3) คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้าง
มหาวิทยาล ัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาโดยล าดับ ประกอบกับที่ประชุมประสานนโยบายและคณะกรรมการ
ปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีมติเห็นชอบให้แยกฝ่ายพัฒนาคณาจารย์               
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ออกจากส านักวิชาการ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีมติ
เห็นชอบให้จัดตั้งสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกอง สังกัด
ส านักงานอธิการบดี โดยรวมฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ เข้าเป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดสถานพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลดังกล่าว ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง จัดตั้ง
สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 และส่งผลให้
ส านักวิชาการต้องมีการแบ่งโครงสร้างใหม่ ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการและฝ่าย 3 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายต ารา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ  
 

2.  โครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักวิชาการ 
 

 ส านักวิชาการเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมวีิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ (ส านักวิชาการ, 2563, น. 9-10) 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลที่
ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
 2.2  พันธกิจ 
 2.2.1 สนับสนุน ส่งเสริมด้านหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 2.2.2 ส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ สนับสนุนการผลิตชุดวิชาและจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ 
 2.2.3 สนับสนุนกิจการสภาวิชาการ และการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 2.2.4 บริหารการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ และการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2.2.5 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการบริหารงานของส านักให้มี
ประสิทธิภาพ 
 2.3 ค่านิยม 
 BESTOU 
 B = Benefit & Bravery      มุ่งท างานเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร 
 E = Efficiency & Ethic       ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม 
 S = Service & Synergy      ร่วมแรงใจในการให้บริการ 
 T = Team                       ท างานเป็นทีม 
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 O = Originality                 น าสิ่งใหม่ 
 U = Ubiquitous Learning   มุ่งพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลา        
 

 2.4  โครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักวิชาการ 
ที่มา: ส านักวิชาการ, 2565 
  
 
 
 

- คณะกรรมการบริหารส านักวิชาการ 
- คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านัก
วิชาการ 
- คณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 
- คณะท างานกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส านักวิชาการ 
- คณะท างานพัฒนาบุคลากร 
- คณะท างานบริหารจัดการเงินส่งเสริม
เงินทุนส านักวิชาการ  
- คณะท างานดูแลสารสนเทศบนระบบ
เครือข่ายของส านักวิชาการ  
- คณะท างานโครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองด้วยสื่อออนไลน์ 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์) 
         ด ารงต าแหน่งเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 

 

        รองผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
         (ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ) 

 

             
 
 
 

(นางสาวรัชนี พลแสน) 
หัวหน้าฝ่ายพฒันาหลกัสูตรและการสอน 

 
ฝ่ายพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 

- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานสารสนเทศ และประเมินหลักสูตร 
- งานปรับปรุงหลักสูตร 
- งานเอกสารหลักสูตร 
-  

  
 
 
 

(นางสาวเพียงโสม เพียรพานิช) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า

ส านักงานเลขานุการส านักวิชาการ 
 

ส านักงานเลขานุการ 
- งานอ านวยการ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ 
- งานเลขานุการกิจสาขาวิชา  

 

          
          
 
 

(ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ) 
หัวหน้าฝ่ายต ารา 

 
ฝ่ายต ารา 

- งานส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ 
- งานสนับสนุนการผลิตชุดวิชา 
- งานฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการ 
 

 

  
 
 
 

(นางสุมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์) 
หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
- งานบริหารการอบรมนักศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา 
- งานประเมินผลและพัฒนาการอบรม 
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 2.5  การแบ่งส่วนราชการของส านักวิชาการ 
ปัจจุบันส านักวิชาการมีการแบ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ และ       

ฝ่ายต่าง ๆ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายต ารา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ       
ดังนี้  
 2.5.1  ส านักงานเลขานุการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ งานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาการ งานเลขานุการที่ประชุม    
สภาวิชาการ งานสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ งานบริหารงานบุคคล                  
งานงบประมาณและการเงิน งานประกันคุณภาพ งานจัดการความรู้ งานควบคุมภายในและบริหาร              
ความเสี่ยง งานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) งานกิตติเมธี                 
งานเลขานุการกิจสาขาวิชา การประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการ และอ านวยความ
สะดวก ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของส านักวิชาการ งานฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
 2.5.2  ฝ่ายต ารา  
  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนงานเขียนทางวิชาการ งานสนับสนุนการผลิต     
ชุดวิชา งานฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการ รวมทั้งการประสานงานการขอใช้ลิขสิทธิ์ผลงานทาง
วิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
และงานเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
 2.5.3  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน   
    มีหน้าที่ประสานงาน และด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ / ประเมิน / ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร (ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย) ประเมินหลักสูตร รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา  / ประเมิน / 
ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการ / คณะท างานอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย งานจัดท า 
แก้ไข เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งจัดท า แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศเกี่ยวกับหลักสูตร งานวิเคราะห์ / ตรวจร่างและกลั่นกรองข้อมูลหลักสูตรก่อนเสนอ          
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) สภาวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานด าเนินการเกี่ยวกับการรับรอง
หลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง งานประสานงานเพ่ือ
ติดตาม / ตรวจสอบ / วิเคราะห์ข้อมูลการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร     
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งานจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร งานจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตร        
งานจัดท าและเผยแพร่เอกสารหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ) ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา งานจัดท าโครงสร้างหลักสูตรในระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและงานบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  งานจัดท าข้อมูลรายละเอียด
หลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต การด าเนินการรวบรวมมติที่ประชุมต่าง ๆ     
ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งประสานงาน ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาสาขาวิชาและหน่วยงาน    
ต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร 
 2.5.4  ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานและสนับสนุนงานจัดอบรมเข้มประสบการณ์
วิชาชีพในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษา และการจัดอบรมเข้ม 
(พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งจัดตามความต้องการของสาขาวิชา งานประเมินผลการจัดอบรมเข้มประสบการณ์
วิชาชีพ และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชาระดับปริญญาตรี เพ่ือน าผลการประเมินสนับสนุนการบริหาร
จัดการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการนักศึกษา
และงานทะเบียนบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร 
 

3.  ประวัติความเป็นมาของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 

 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 ตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในส านักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช         
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 9 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัย               
ธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ขึ้นอยู่ภายใต้ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ในอดีตฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนา ประเมิน และ
ปรับปรุง หลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์ ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและ    
การสอน  จัดท าคู่มือนักศึกษาและเอกสารหลักสูตรทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประสานงาน
และด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิและการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง โดยรับผิดชอบหลักสูตรระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการและคณะท างานต่าง  ๆ             
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการสอนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (รัชนี  พลแสน, 2557, น. 16-20) 
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พ.ศ. 2544 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือ     

ร่างโต้ตอบหนังสือ รับผิดชอบงานงบประมาณ อัตราก าลัง รวบรวมและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
จัดท าบัญชีควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ประสานงาน การผลิตและส าเนาเอกสาร 
จัดเก็บเอกสาร ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

งานพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับ
โครงการเปิดสอนหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงานจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร งานเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร งานเร่งรัดการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ประสานงาน    
การก าหนดรหัสชุดวิชา การแก้ไขพระราชกฤษฎีกา การติดตามและรายงานความก้าวหน้าใน         
การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ประสานงานรวบรวมจัดท าและบริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา / 
ปรับปรุงหลักสูตร วิเคราะห์และตรวจโครงการหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง เวียนแจ้งและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสูตรเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ และการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศหลักสูตรส าหรับเสนอ สป.อว. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะท างานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

งานประเมินหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินหลักสูตร และคณะท างานศึกษาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย เก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะท างาน
ศึกษาข้อมูล ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการประเมินหลักสูตร จัดประชุมสัมมนา
เกี่ยวกับหลักสูตร ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการประเมินหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 
ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานจัดท าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของฝ่ายฯ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ทางอินทราเน็ต 

งานเอกสารหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดท าคู่มือนักศึกษา และเอกสารหลักสูตร
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ            
จัดแปลหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ จัดท าข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เผยแพร่เอกสารหลักสูตรและคู่มือนักศึกษาให้หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวม    
มติที่ประชุมต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา / ประเมิน / ปรับปรุงหลักสูตร รวบรวมรายชื่อ 
วัตถุประสงค์และค าอธิบายชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เป็นปัจจุบัน  รวบรวมข้อมูล         
การเรียกชื่อหลักสูตร ปริญญา และอักษรย่อหลักสูตร บริการรวบรวม  / ค้นคว้าเอกสารจาก
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สถาบันการศึกษาต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการค้นคว้าและตรวจสอบ
ข้อมูลหลักสูตรแก่สาขาวิชาและหน่วยงานอื่น ๆ  

ต่อมา พ.ศ. 2547 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีขอบเขตภารกิจเพ่ิมอีก 1 งานคือ  
 งานปรับปรุงหลักสูตร มีหน้าที่ประสานงานวิเคราะห์ วิจัย และให้บริการข้อมูลการปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ติดตามและ            
รายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร ตรวจโครงการหลักสูตรฉบับปรับปรุง ด าเนินการ  
ขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ / คณะท างานตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย  
 ในปี พ.ศ. 2548 ส านักวิชาการได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของส านักโดย      
ยุบรวมงานธุรการไปรวมที่ส านักงานเลขานุการ จึงท าให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีภารกิจ
เหลือ 4 งาน คือ งานพัฒนาหลักสูตร งานประเมินหลักสูตร งานปรับปรุงหลักสูตร  และงานเอกสาร
หลักสูตร  

ปัจจุบันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพ่ิมเติม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ         
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร และมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน จึงท าให้
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนเพ่ิมมากขึ้น และได้ปรับเปลี่ยนชื่อ        
งานและภาระงานให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ ประกอบกับงานธุรการได้กลับมาบริหารจัดการฝ่ายฯ 
เหมือนเดิม จึงได้แบ่งกลุ่มงานเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร งานสารสนเทศและ
ประเมินหลักสูตร งานปรับปรุงหลักสูตร และงานเอกสารหลักสูตร โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
การปฏิบัติงานและขอบเขตภารกิจของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนดังนี้ (ธนัญญา เฉลยผล, 2563, 
น. 15-18) 
 3.1  วิสัยทัศน์  
  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนเป็นหน่วยงานที่ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริม
การด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน 

3.2  พันธกิจ 
   3.2.1 ให้บริการ ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนา ประเมิน 
และปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และได้มาตรฐานการอุดมศึกษา 
   3.2.2 จัดท าเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่แก่นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.2.3 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสูตรเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของ
สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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4. โครงสร้างการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

   

 

   
 
 
   

 

น.ส.รัชนี  พลแสน 
(นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ) 

 

 

งานพัฒนาหลักสูตร 
 

งานสารสนเทศ 
และประเมินหลักสูตร 

งานปรับปรุง
หลักสูตร 

งานเอกสารหลักสูตร         งานธุรการ 

                     รักษาการในต าแหน่ง 
                     หัวหนา้งาน 
 
  
 
 
                     นางพิมพา  สมใจ 
                     (นกัวิชาการศึกษา         
                     ช านาญการพิเศษ) 

 

รักษาการในต าแหน่ง 
หัวหน้างาน 
  
 
 
 
น.ส.เชาวณี อ้นล าพูน 
(นักวิชาการศึกษา  
ปฏิบัติการ-พนักงาน) 
  

รักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้างาน 
 
 

 
 
 

น.ส.ธนัญญา เฉลยผล 
(นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ-
พนักงาน) 
  

รักษาการในต าแหน่ง 
หัวหน้างาน 

 
 

น.ส.กรรณิการ์  
สถิรวรกุล 
(นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการ) 

 
 

 
 

น.ส.เกตสุดา   
จันทร์ประเสริฐ 
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน – 
พนักงาน) 

 
 
 
 

                     น.ส.ณฏัฐณิชชา  
                     เพชรบวัศักดิ ์
                     (นกัวิชาการศึกษา          
                     ปฏิบัตกิาร-พนกังาน) 
 
  

 

 
 
 
น.ส.ฐิติกา  ถาวร 

(นักวิชาการศึกษา –
ลูกจ้างประจ า) 

   
 
 
 

(นักวิชาการศึกษา)  
 

  
 
 

 

น.ส.วีระวรรณ เพ็งศรี 
(นักวิชาการศึกษา –
ลูกจ้างประจ าเงิน
รายได้) 

 

                          
 
                        น.ส.อรวลัญช์ เสือแดง 

                        (นักวิชาการศึกษา 
                        ปฏิบัตกิาร-พนักงาน) 
 

 

 
นางคนึงนิจ  ณ นคร 
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ช านาญงาน) 

 
 

 

 

น.ส.เบญจมาศ นนทรักษ ์
(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 

อัตรา 

ว่าง 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ 
ที่มา: ธนัญญา เฉลยผล, 2563, น. 13 
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5.  ภารกิจของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 

 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนเป็นหน่วยงานเดียวของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจด้าน       
การประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงาน และให้บริการแก่ทุกสาขาวิชา เกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่       
สป.อว. ก าหนด ผู้เขียนจึงน าเสนอขอบเขตภารกิจงานของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดย        
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนแบ่งส่วนราชการภายในตามขอบเขตภารกิจงาน 5 งาน ดังนี้        
(ส านักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน, 2565) 
 5.1 งานพัฒนาหลักสูตร ภารกิจรับผิดชอบหน้าที่ประสานงาน และด าเนินการ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับโครงการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาต่าง ๆ 
ทั้งในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร แก้ไข / เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ติดตาม
และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร ประสานงาน รวบรวม จัดท า และบริการข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิเคราะห์
และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ก่อนเสนอสภาวิชาการ จัดท าข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
ใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย และเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. ผ่าน
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เวียนแจ้งและด าเนินการเกี่ยวกับ         
การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของหลักสูตรใหม่ จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร และสภาวิชาการ รวบรวม วิเคราะห์ 
และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอ สป.อว. จัดท า ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ให้บริการข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร 
และปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ / คณะท างานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 5.2  งานสารสนเทศและประเมินหลักสูตร ภารกิจรับผิดชอบหน้าที่ประสานงาน และ
ด าเนินการ ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท ารายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา /        
ผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ประสานงาน จัดท าข้อมูล รวบรวม และน าเสนอการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาต่อ        
สภาวิชาการ ประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
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มาตรฐานในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรข้อที่ 1, 2, 3 และ 11 ของ
หลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประสานงานการประเมิน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะท างาน
ศึกษาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรและคณะท างาน ศึกษาข้อมูล งานให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการ
ประเมินหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
หลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัย ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการประเมินหลักสูตรต่อ
มหาวิทยาลัย จัดท า วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
รับผิดชอบงาน ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน ด าเนินการและ
เผยแพร่งานการจัดการความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน งานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ     
ต่าง ๆ ของฝ่ายฯ เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และการปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมการ / คณะท างานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 5.3  งานปรับปรุงหลักสูตร ภารกิจรับผิดชอบหน้าที่ประสานงาน และด าเนินการ ศึกษา  
วิเคราะห์  วิจัย  ประสานงาน และด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรปรับปรุงของสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา งานควบรวมหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประสานงาน รวบรวม จัดท า วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงหลักสูตรเสนอผู้บริหารและสภาวิชาการ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุงหลักสูตร จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร วิเคราะห์และตรวจร่าง
หลักสูตรปรับปรุงก่อนเสนอสภาวิชาการ จัดท าข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงต่อ
สภามหาวิทยาลัย และเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อ สป.อว. ผ่าน
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประสานงาน วิเคราะห์ และตรวจ          
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ก่อนเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย จัดท าข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. เพ่ือพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร / พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร เวียนแจ้งและด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของหลักสูตร
ปรับปรุง จัดท า ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร การให้
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ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ให้บริการข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร และปฏิบัติหน้าที่ ใน
คณะกรรมการ / คณะท างานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 5.4  งานเอกสารหลักสูตร ภารกิจรับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบจัดท าและเผยแพร่เอกสาร
หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาต่าง  ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษา 
คณาจารย์ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดแปลหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ จัดท า
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
และอินทราเน็ต รวบรวมมติที่ประชุมต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรทุก
ระดับการศึกษา รวบรวมรายชื่อ วัตถุประสงค์และค าอธิบายของชุดวิชาทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลการเรียกชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและอักษร
ย่อหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นปัจจุบัน บริการรวบรวม/ค้นคว้า
เอกสารจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้บริการค้นคว้า และ
ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรแก่สาขาวิชาและหน่วยงานอ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าที่ในคณะท างานต่าง ๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 5.5  งานธุรการ ภารกิจรับผิดชอบท ามีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ       
การรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือร่างโต้ตอบหนังสือ รับผิดชอบงานงบประมาณ อัตราก าลัง รวบรวม
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าบัญชีควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ประสานงานการผลิตและส าเนาเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
 

6.  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 

 ผู้เขียนขอเสนอหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมาตรฐาน
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการซึ่งผู้เขียนด ารงต าแหน่งปัจจุบัน และระดับต าแหน่งช านาญการซึ่ง
เป็นต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้  
 6.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานวิชาการศึกษา ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่  
ความรับผิดชอบของสายงานวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2565) 
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  หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

    1) ด้านการปฏิบัติการ    
 (1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการ
ความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชา
ทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทาง
การศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 

(2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการ 
นักศึกษา ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร การพัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
ทางการศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย 
เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้าน
วิชาการศึกษา 
 (5) การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ 
ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง       
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) ด้านการวางแผน     
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
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3) ด้านการประสานงาน    
(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ 

ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4) ด้านการบริการ           

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ
ศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชา
การศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ          
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

 จากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นจะเห็น
ได้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร การรวบรวมสถิติทางการศึกษา การจัดท า
มาตรฐานการศึกษา การติดตามประเมินผลและการบริการด้านวิชาการด้านต่างๆ ซึ่งในที่นี้             
ขอน าเสนอบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวณัฏฐณิชชา เพชรบัวศักดิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมายมีดังนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงานและด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการเปิดสอนหลักสูตรใหม ่

2. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 3. ประสานงานการก าหนดรหัสชุดวิชา 

4. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร 
5. ประสานงาน รวบรวม จัดท า และบริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  

การจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6. วิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ 
7. จัดท าข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย เสนอ

หลักสูตรต่อ สป.อว. 
8. เวียนแจ้งและด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ การก าหนด

คุณสมบัติเฉพาะ 
9. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ 
10. รวบรวม วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอ สป.อว.  
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11. จัดท า แก้ไข ระเบียบ / ประกาศเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
12. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและให้บริการข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร 
13. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกการปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่          
การติดตามและการรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรใหม่  การเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ 
สป.อว. และสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) เพ่ือรับรองหลักสูตร การบริการวิชาการหลักสูตรใหม่ 
และการบริการข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาหลักสูตรใหม่ มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอน        
การปฏิบัติงานดังนี้ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ติดตามและการรายงานความก้าวหน้าใน

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

เสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. และ       

สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)           

เพ่ือรับรองหลักสูตร 

เริ่มต้นกระบวนการ 

วิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ 

บริการวิชาการหลักสูตร 

บริการข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาหลักสูตร 

สิ้นสุดกระบวนการ 

ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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 ในล าดับถัดไปผู้เขียนน าเสนอบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งระดับต าแหน่งช านาญการ เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม เพ่ือเปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในข้อ 6.2 ดังนี้ 
  

 6.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของนักวิชาการศึกษา
ระดับต าแหน่งช านาญการ 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานวิชาการศึกษา ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่  
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับต าแหน่งช านาญการ ดังนี้  (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2565) 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ           
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 
      ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม      
การปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่
ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
ก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) ด้านการปฏิบัติการ    
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร สร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ 
พัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่าง  ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือก าหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการศึกษา ก าหนดแผนงาน / โครงการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานด้าน       
วิชาการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง  
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  (3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยงานทางด้านการศึกษา 
เสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร 
แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการศึกษา เ พ่ือพัฒนามาตรฐาน                
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (4) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย 
เพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีปรพสิทธิภาพ ติดตาม 
ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษา ส่งเสริม        
การวิจัยการศึกษา วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 
  (5) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  (6) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น จัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
วิชาการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (7) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (1) – (6) ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน              
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

 2) ด้านการวางแผน     
 ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ        
ร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้   
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3) ด้านการประสานงาน    
 (1) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 
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 (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4) ด้านการบริการ           

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิ เทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน            
วิชาการศึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง     
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
  (2) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านวิชาการศึกษาที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับต าแหน่งช านาญการดังกล่าว
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตร วางแผน
การศึกษา ก าหนดแผนงาน / โครงการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานด้านวิชาการศึกษา การเสนอแนะความเห็นทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการสรุปผล            
การด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ      
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา แนะน าตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ กับงาน         
ในหน้าที่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง การร่วมก าหนดนโยบายและ         
วางแผนการท างาน การถ่ายทอดความรู้ พัฒนาข้อมูลเพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้ที่สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจหน่วยงาน ซึ่งในท่ีนี้ขอน าเสนอบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
ของต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับต าแหน่งช านาญการ สังกัดงานพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
  1) ด้านการปฏิบัติการ    
 (1) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ในฐานะผู้ช่วยคณะกรรมการ / คณะท างานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น      
การวิเคราะห์วิธีการปรับปรุงหลักสูตร / ชุดวิชา การออกแบบฟอร์มตารางวิเคราะห์หลักสูตร และ
สรุปแนวทางการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม เป็นต้น 
 (2) ประสานงานให้ความเห็นและค าแนะน าแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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  (3) ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การด าเนินงานด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เช่น โครงการสัมมนาเรื่อง  “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) อย่างมีประสิทธิภาพ” และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ        
เรื่อง การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นต้น 
  (4) จัดท าคู่มือการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 
เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2559 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศระบบทางไกล วิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและสนับสนุนมาตรการใน
แผนพัฒนา / แผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) ที่มุ่งพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ตามความพร้อมของมหาวิทยาลัย 

(5) ปรับข้อมูลและสถานะรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน    
 (6) เป็นคณะท างานด าเนินการต้อนรับคณะเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานของ
ส านักวิชาการปฏิบัติหน้าที่รวบรวมและสนับสนุนข้อมูลแกส่ถานวิเทศสัมพันธ์  
 (7) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส านักวิชาการ ตามเกณฑ์ EdPEx ของ
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 (8) เสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. ผ่านระบบ CHECO  
 2) ด้านการวางแผน     
 ร่วมก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจัดท าโครงการของฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน และรว่มจัดท าแผนพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 
 3) ด้านการประสานงาน    
  (1) ประสานการท างานและจัดส่งข้อมูลตามรอบปีการศึกษาให้หน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
  (2) ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและ          
การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

 (3) วิเคราะห์ จัดท า ปรับปรุงข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศเก่ียวกับหลักสูตร 
ตลอดจนเวียนแจ้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สาขาวิชาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 



29 
 

 4) ด้านการบริการ           
  (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตร รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น การร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเรื่อง  “การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) อย่างมีประสิทธิภาพ” 
  (2) จัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลด้านวิชาการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ตารางเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับ (มคอ.2) / หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08)        
ทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก เป็นต้น 

(3) เป็นคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาส านักวิชาการ เป็นต้น 
 (4) เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการ 
คณะท างานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการวิเคราะห์การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร คณะกรรมการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
คณะท างานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

(5) ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี เช่น ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะหัวหน้าทีมซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต ร่วมเป็นคณะท างาน
จัดท าบัญชีขานชื่อบัณฑิต เป็นต้น 
 

 



 
 

บทที่ 3 
การปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร 

 
 

งานพัฒนาหลักสูตรของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการเกี่ยวข้องกับ       
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์และตรวจร่าง
หลักสูตรใหม่ การติดตามและการรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรใหม่  การเสนอ    
หลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. และสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) เพ่ือรับรองหลักสูตร การบริการวิชาการ
หลักสูตร และการบริการข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนา ปรับปรุง และ
บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554           
ได้ก าหนดให้สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยประธานกรรมการ จ านวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 3-5 คนเป็นกรรมการ (หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอย่างน้อย 1 คน) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนา
จ านวน 3-5 คนเป็นกรรมการโดยต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆอย่างน้อย 2 คนอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา (ควรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้น ๆ) จ านวน 
1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ จ านวน 
1 คน และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชาอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี้ 

1.1 พิจารณาจัดท าหลักสูตรให้มีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2          
ที ่สป.อว. ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามแผน 

1.2 เสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ดังนี้ 
 1.2.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เสนอคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ทั้งนี้อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ า
สาขาวิชาเพ่ือพิจารณากลั่นกรองด้วยก็ได้ 
 1.2.2 แก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุมต่างๆ  เช่น คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา           
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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 ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรพิจารณาจัดท าร่างหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน  1 ปี
กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดจะต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อ   
สภาวิชาการเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตร
ได้ครั้งละ 6 เดือนโดยมอบหมายให้ส านักวิชาการเป็นผู้ติดตามผลการด าเนินการดังกล่าว 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรที่จะพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ร่วมจัดท าร่างหลักสูตร ปรับแก้ไข     
ร่างหลักสูตรตามมติคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ตรวจ             
ร่างหลักสูตร (มคอ.2) ในเบื้องต้นและจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม ประสานงานและอ านวย
ความสะดวกแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและท าหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรมอบหมาย  
 

2. การวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่  
 

 การวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของงานพัฒนาหลักสูตรใน    
การประสานการจัดท าหลักสูตรขึ้นใหม่โดยที่ไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานอยู่ และหลักสูตรดังกล่าว
จะต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยหรือเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของสังคม โดยก่อนที่จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร (Feasibility Study) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเปิดสอนหลักสูตรซึ่งต้องครอบคลุม 7 ประเด็น ดังนี้ 

2.1 ความต้องการของสังคมและความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ 
2.2 ความคุ้มทุนของการเปิดสอน 

 2.3 ความพร้อมของสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สถานที่ฝึกปฏิบัติ สิ่งอ านวยความสะดวก (facility) ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

2.4 ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย 
 2.5 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนเช่น แบบทางไกล แบบ
เสมือนจริง แบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้ เป็นต้น 
 2.6 ความต้องการของผู้เรียนต่อหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงสมรรถนะ ทักษะการท างานที่
ต้องการ 

 2.7 ข้อมูลอื่นๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร 
 เมื่อสาขาวิชาส่งผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรให้ส านักวิชาการ      
ส านักวิชาการต้องเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และสภาวิชาการ
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ก่อนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและแนบสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ใน    
การเปิดสอนหลักสูตรครอบคลุม 7 ประเด็นข้างต้นในภาคผนวก ก ท้ายรายละเอียดของหลักสูตร     
(มคอ.2) จากนั้นจะเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
และ สป.อว. ตามล าดับ  

ส าหรับในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรเมื่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาเห็นชอบ
หลักสูตรแล้ว สาขาวิชาต้องส่งหลักสูตรให้ส านักวิชาการตรวจก่อนเสนอสภาวิชาการซึ่ง งานพัฒนา
หลักสูตร มีหน้าที่วิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการ โครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์       
การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร ประวัติผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์
และตรวจร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และตรวจความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
ความสอดคล้องภายในหลักสูตร ภายในระยะเวลา10 วัน (นับตั้งแต่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
รับเรื่องจนถึงส่งเรื่องกลับสาขาวิชา) เมื่องานพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว 
ต้องจัดท าหนังสือแจ้งผลวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรพร้อมข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตส่งคืนให้
สาขาวิชาเพ่ือปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตก่อนน าเสนอสภาวิชาการ หลังจากที่
หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว สาขาวิชาส่งหนังสือและรายละเอียดของหลักสูตร
ให้ส านักวิชาการเพ่ือขอให้ด าเนินการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมแนบมติที่ประชุม
สภาวิชาการ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลหลักสูตร หรือไฟล์ข้อมูลส่งมา
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และแจ้งรายชื่อ พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จากนั้นงานพัฒนาหลักสูตร 
ส านักวิชาการจัดท าหนังสือถึงอธิการบดี โดยสรุปสาระส าคัญ ประเด็นพิจารณา พร้อมแนบแบบเสนอ
เรื่องเพ่ือจัดเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (สสม.1) สรุปล าดับความส าคัญการพัฒนาหลักสูตร 
และรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  หลังจาก
หลักสูตรได้รับการบรรจุเข้าวาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย งานพัฒนาหลักสูตรจัดท าหนังสือแจ้ง
สาขาวิชา เพ่ือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ประชุม และส าเนาเอกสารที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นเอกสารใช้ประกอบการ
ประชุม โดยงานพัฒนาหลักสูตรต้องติดตามมติสภามหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมครั้งที่อนุมัติ
หลักสูตรใหม่เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตรจัดท าหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อ
ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และน าส่งข้อมูลหลักสูตรที่
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ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยผ่านระบบ CHECO ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร 
 

3. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรใหม่  
 

 เมื่อสาขาวิชาเสนอหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยโดยด าเนินการ
ผ่านกองแผนงานแล้ว งานพัฒนาหลักสูตร ส านักวิชาการจะต้องติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและเป้าหมายการจัดการศึกษาด้านหลักสูตรดังกล่าว 
โดยประสานงานกับบุคลากรของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือขอข้อมูลผลการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามมติสภาวิชาการ        
สภามหาวิทยาลัย และ สป.อว. เกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร เพ่ือรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของ
การพัฒนาหลักสูตรส่งให้สาขาวิชาตรวจความถูกต้อง หรือแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลให้ครบถ้วนและ    
เสนอสภาวิชาการก่อนน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางอินทราเน็ต เพ่ือให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยด าเนินการทุก 6 เดือน 

 นอกจากนี้ งานพัฒนาหลักสูตรต้องติดตามนโยบายต่าง ๆ  ของ สป.อว. และมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร และแจ้งให้สภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย สาขาวิชา และผู้บริหารทราบ 
 

4. การเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. และสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) เพื่อ
รับรองหลักสูตร 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
มีมติให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนวิธีการรับทราบการอนุมัติหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย โดยยกเลิกการน าส่งเอกสารหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว มายัง สป.อว. 
เปลี่ยนเป็นให้มหาวิทยาลัยน าส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจาก          
สภามหาวิทยาลัยผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online : CHECO) โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตรใหม่แล้ว ส านักวิชาการต้องน าส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้ สป.อว.          
ผ่านระบบ CHECO ภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร และ สป.อว . 
จะเป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
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ข้อมูลที่ต้องน าเข้าระบบ CHECO ได้แก่ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาชื่อสาขาวิชา รวมทั้งชื่อวิชาเอก      
(ถ้ามี) มติสภามหาวิทยาลัย มติสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) โครงสร้างหลักสูตร จ านวนการรับนักศึกษา สถานที่
จัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ (LOs) คุณวุฒิ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยแนบไฟล์         
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายงาน        
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่อนุมัติหลักสูตรและหนังสือรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) และ 
สป.อว. จะแจ้งผลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรผ่านระบบ CHECO ภายใน 15 วันท าการ
นับตั้งแต่ได้รับข้อมูลของแต่ละหลักสูตร ซึ่งระบบ CHECO จะแสดงผลการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน หากหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องตามเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนดจะแสดงผลว่า “หลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” หากหลักสูตรดังกล่าวไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ต่าง ๆ  
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก าหนดจะแสดงผลว่า “หลักสูตรไม่
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” สป.อว. จะแจ้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรส่งให้มหาวิทยาลัยผ่านระบบ CHECO ทันทีหากหลักสูตรมี
ประเด็นที่ไม่สอดคล้อง มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ สป.อว. 
และน าส่งข้อมูลผ่านระบบ CHECO เสนอ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง  

ในกรณีหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ  / องค์กรวิชาชีพเป็นการเฉพาะ                
งานพัฒนาหลักสูตรจัดท าหนังสือถึงสาขาวิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือสอบถามว่าต้องการให้        
สภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพใดรับรองหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร และจะเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาชีพ /
องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ  พิจารณารับรองหลักสูตร รวมทั้งต้องติดตาม เร่งรัดการพิจารณาหลักสูตรเป็น
ระยะ ๆ   
 เมื่อ สป.อว. ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.ค.ศ. และสภาวิชาชีพ  / องค์กรวิชาชีพรับรอง
หลักสูตรและคุณวุฒิแล้ว งานพัฒนาหลักสูตรต้องด าเนินการแจ้งให้สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวทางอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต  
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5. การบริการวิชาการหลักสูตร  
 

 งานพัฒนาหลักสูตรท าหน้าที่ประสานงาน ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์หลักสูตรและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 5.1 ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร สรุปผล
การด าเนินงานพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตร  / แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาวิชาการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เป็นต้น 
 5.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร/คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร การจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรแก่สาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยและ สป.อว. ก าหนด 
 5.3 ประสานงาน รวบรวมวิเคราะห์และตรวจข้อมูลการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร / คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และเสนอความคิดเห็นต่อผู้อ านวยการส านักวิชาการ และ
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ 
 

6. การบริการข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาหลักสูตร 
 

 งานพัฒนาหลักสูตร เป็นหน่วยงานที่ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอ 
สป.อว. ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.ค.ศ. และสภาวิชาชีพ  / องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตรและ
คุณวุฒิ จึงต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานและ         
การอ้างอิง เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวกับหลักสูตร หนังสือ
ของ สป.อว. หนังสือของส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.ค.ศ. และสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ ที่รับรอง
หลักสูตรและคุณวุฒิ หลักสูตรฉบับที่ สป.อว. ประทับตรารับรองและรับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรทุกฉบับ งานพัฒนาหลักสูตรจึงรวบรวมและจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับหลักสูตร เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาหลักสูตร ประวัติการพัฒนาหลักสูตร สรุปข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรใหม่ที่ สป.อว.พิจารณารับทราบแล้ว และหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สป.อว. และสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ทางระบบอินทราเน็ต รวมทั้งต้องให้
ค าแนะน า ตอบปัญหา ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแก่สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
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ตารางที่ 3.1 ระบบงานและกระบวนการท างาน (Work Process) การปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร 
ภารกิจ ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ

ท างานหลัก 
กระบวนการย่อย 1 

 
กระบวนการย่อย 2 

 
ตัวชี้วัดผลผลิต / ผลลัพธ์ 

 
การทบทวน

กระบวนการท างาน 

1. ประสานงาน 
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยที่
มุ่งเน้นคุณภาพและ
มาตรฐานเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัย 
สป.อว. สภาวชิาชีพ / 
องค์กรวิชาชีพ
ก าหนด 

 

1.1 กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 
1.2 เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
1.3 มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา /
สาขาวิชา (มคอ.1) 
(ถ้ามี) 
1.4 คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1.1.1 การปฏิบัติงาน 
พัฒนาหลักสูตร
ใหม่ 

 

1) การปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 

(1) ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกับหลักสูตรที่
จะพัฒนา 
(2) จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและร่วม
จัดท าร่างรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบมคอ. 2 
(3) ปรับแก้ไขร่าง
รายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ตามมติคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและ
คณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

- ร่างรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ
มคอ. 2 

- ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและ
คณะกรรมการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
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ภารกิจ ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ
ท างานหลัก 

กระบวนการย่อย 1 
 

กระบวนการย่อย 2 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต / ผลลัพธ์ 
 

การทบทวน
กระบวนการท างาน 

 1.5 แนวปฏิบัติ /
ค าสั่ง / ระเบียบ /
ประกาศ / ข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง 

  (4) ตรวจร่างรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2)        
ในเบื้องต้น 
(5) จดบันทึกและจัดท า
รายงานการประชุม 
(6) ประสานงานและ 
อ านวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และท าหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
มอบหมาย 
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ภารกิจ ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ
ท างานหลัก 

กระบวนการย่อย 1 
 

กระบวนการย่อย 2 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต / ผลลัพธ์ 
 

การทบทวน
กระบวนการท างาน 

   2) การวิเคราะห์และ
ตรวจร่างหลักสูตร
ใหม่ 

- ตรวจร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ให้
สาขาวิชาต่างๆ ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และ        
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร 

- ระยะเวลาเฉลี่ยของ 
การด าเนินการตรวจ
ร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)    
แล้วเสร็จระดับ
ปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(นับตั้งแต่ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
รับเรื่องจนถึงส่งเรื่อง
กลับสาขาวิชา) จ านวน 
≤ 10 วัน 
 
 
 
 
 

- สถิติการตรวจ   
ร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร(มคอ.2)  
เพ่ือทราบจ านวนวัน / 
ครั้งของการตรวจ 
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ภารกิจ ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ
ท างานหลัก 

กระบวนการย่อย 1 
 

กระบวนการย่อย 2 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต / ผลลัพธ์ 
 

การทบทวน
กระบวนการท างาน 

   3) การติดตามและ
รายงานความก้าวหน้าใน
การพัฒนาหลักสูตร 
ใหม่ 

(1) ติดตามหลักสูตรใน
เป้าหมายการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและหลักสูตร 
นอกแผนฯ 
(2) ติดตามนโยบายหลักสูตร
(3) เร่งรัดและรายงาน
ความก้าวหน้าหลักสูตรต่อ
สภาวิชาการ 

- รายงานความก้าวหน้า
ต่อสภาวิชาการทุก 6 
เดือน 

- ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ   
สภาวิชาการ 

2. ประสานงาน
และด าเนินการ
เกี่ยวกับการพิจารณา 
รับทราบการให้
ความเห็นชอบ /
พิจารณา 
ความสอดคล้อง
หลักสูตร 

  4) การเสนอหลักสูตร
ใหม่ต่อสป.อว. และ
สภาวิชาชีพ / องค์กร
วิชาชีพ (ถ้ามี)      
เพ่ือรับรองหลักสูตร 
 

(1) เสนอรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ของ
สาขาวิชาต่างๆ ต่อ สป.อว. 
เพ่ือรับทราบการให้ความ
เห็นชอบ / พิจารณา 
ความสอดคล้องหลักสูตร 
(2) ติดตามเร่งรัดและ
ประสานงานกับ สป.อว. 

- จ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการพิจารณา 
ความสอดคล้องของ
หลักสูตรการรับรอง
หลักสูตร การรับรอง
คุณวุฒิและการก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่ง 

- ข้อสังเกตจาก 
สป.อว. กรณีส่ง
หลักสูตรกลับคืนให้
มหาวิทยาลัยแก้ไข 
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ภารกิจ ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ
ท างานหลัก 

กระบวนการย่อย 1 
 

กระบวนการย่อย 2 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต / ผลลัพธ์ 
 

การทบทวน
กระบวนการท างาน 

การรับรองหลักสูตร 
การรับรองคุณวุฒิ
และการก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่ง 

เพ่ือรับทราบการให้      
ความเห็นชอบ /พิจารณา 
ความสอดคล้องหลักสูตร 
(3) ติดตามเร่งรัดและ
ประสานงานการรับรอง
คุณวุฒิของ ก.พ. 
(4) ติดตามเร่งรัดและ
ประสานงานการรับรอง
คุณวุฒิของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) 
(5) จัดส่งเอกสารหลักสูตร
(มคอ.2) ให้สภาวิชาชีพ/ 
องค์วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
พิจารณารับรองหลักสูตร 
 

 

stou
Textbox
41



42 
 

ภารกิจ ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ
ท างานหลัก 

กระบวนการย่อย 1 
 

กระบวนการย่อย 2 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต / ผลลัพธ์ 
 

การทบทวน
กระบวนการท างาน 

    (6) ประชาสัมพันธ์และตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและ
คุณวุฒิ 
(7) วิเคราะห์ข้อมูล
เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการรับรอง
หลักสูตรและคุณวุฒิ 

  

   5) การบริการวิชาการ 
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง  
(2) ให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ข้อคิดเห็น  
(3) ประสานงาน รวบรวม
วิเคราะห์และตรวจข้อมูล 
 
 
 
 

- ความพึงพอใจใน   
การให้บริการที่ถูกต้อง 
แม่นย า และรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

- ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ / 
คณะท างาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ภารกิจ ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ
ท างานหลัก 

กระบวนการย่อย 1 
 

กระบวนการย่อย 2 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต / ผลลัพธ์ 
 

การทบทวน
กระบวนการท างาน 

6) การบริการข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนา
หลักสูตร 

 

(1) ส ารวจ ติดตามรวบรวม
ข้อมูล 
(2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
(3) เผยแพร่ข้อมูล 
(4) ปรับปรุง และตรวจสอบ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
 

 

- มีช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศท่ี
สะดวก และมีการปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ทุก 3 เดือน 6 เดือน 

- ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ / 
คณะท างาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 4 
ขั้นตอนและวิธีการปฏบิัติงานการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 งานพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร การติดตามและการรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
การวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ การเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. และสภาวิชาชีพ / องค์กร
วิชาชีพ (ถ้ามี) เพ่ือรับรองหลักสูตร การบริการวิชาการหลักสูตร และการบริการข้อมูลสารสนเทศ    
การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งงานต่าง ๆ ดังกล่าวมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

1. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

 1.1 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรให้ส าเร็จทันตามก าหนดเวลาเปิดสอนที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ฝ่ายที่มีบทบาทส าคัญและมีส่วนช่วยผลักดันการด าเนินการ นั่นคือ               
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าสาขาวิชา (ควรเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้นๆ) จ านวน 1 คน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่
งานเลขานุการกิจ สาขาวิชาอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีบทบาทหน้าที่ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จัดท าร่างรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ปรับแก้ไขร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามมติคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม ประสานงานและ
อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและท าหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรมอบหมาย โดยการปฏิบัติงานของทั้งในส่วนของกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
สามารถอธิบายขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานซึ่งแบ่งตามความรับผิดชอบได้ดังนี้ 
 1.1.1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
    1) ประสานงานการจัดพิมพ์กับเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชาที่ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ภายใต้กรอบการวิเคราะห์
หลักสูตร / ชุดวิชาที่สภาวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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    2) ประสานงานกับประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ 
         (2) ก าหนดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
 3) เมื่อการประชุมแล้วเสร็จตรวจรายงานการประชุมตามที่บุคลากรของฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการท่ีเป็นผู้ช่วยเลขานุการเสนอ 
 4) ประสานงานกับผู้ช่วยเลขานุการเพ่ือจัดพิมพ์และปรับ / ตรวจร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
      5) ด าเนินการตามที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมอบหมาย เช่น            
ประสานงานกับบุคลากรของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
เพ่ือสอบถามข้อมูล และติดตามการปรับ / ตรวจร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือให้เป็น     
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
  6) ตรวจสอบข้อมูลก่อนเสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเห็นชอบแล้วต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา (อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ าสาขาวิชาด้วยก็ได้) ส านักวิชาการ และสภาวิชาการ ตามล าดับ  
 1.1.2 ผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา และ
บุคลากรของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ ด าเนินการตามความรับผิดชอบที่
แตกต่างกันดังนี้ 
   1) เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
   (1) ประสานงานกับกรรมการและเลขานุการในการก าหนดวันประชุม         
วาระการประชุม และประสานงานกับคณะกรรมการเพ่ือนัดหมายวันประชุม รวมทั้งจองห้องประชุม 
   (2) ประสานงานกับกรรมการและเลขานุการเพ่ือจัดพิมพ์และพิสูจน์อักษร           
ร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
  (3) จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ 
และจัดท าแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ (เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
   (4) จัดท าหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมส่งให้
คณะกรรมการ 
  (5) ติดต่อกับคณะกรรมการเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งสรุปแจ้ง
กรรมการและเลขานุการก่อนการประชุมแต่ละครั้ง 
   (6) ประสานงานระหว่างการประชุม เช่น ประสานงานด้านอาหาร อาหารว่าง 
เครื่องดื่ม ประสานงานด้านเอกสาร ติดตามกรรมการภายในและภายนอก เป็นต้น 
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  (7) มอบเบี้ยประชุมและค่าพาหนะแก่คณะกรรมการ (เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) พร้อมทั้งให้กรรมการลงนามในหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ลงนาม        
การเข้าประชุม และส่งหลักฐานการจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะให้กองคลัง 
  2) บุคลากรของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ รับผิดชอบ
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
 (1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา เพ่ือจัดท าหนังสือ  
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร และจัดท าหนังสือขออนุญาตต้นสังกัด
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 (2) จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ สป .อว . และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญา ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร แผนพัฒนาหลักสูตร และ Template รายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2 เป็นต้น ให้ประธานหรือกรรมการและเลขานุการเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 (3) รวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น     
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (มคอ.1) เป็นต้น      
และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร  
                           (4) จดบันทึก จัดท ารายงานการประชุม และส่งรายงานการประชุมให้กรรมการ
และเลขานกุารเพ่ือตรวจรายงานการประชุม  
 (5) สแกนรายงานการประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุมที่จด
ประเด็นต่างๆ เข้าแฟ้มแยกไว้เป็นรายหลักสูตร 
 (6) ส่งรายงานการประชุมให้เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชาที่ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะให้กองคลัง  
  (7) ตรวจร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในเบื้องต้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร    
หากหัวข้อใดไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ฯ ต้องแจ้งประธานหรือกรรมการและเลขานุการเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบ แก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อสังเกต 
 (8) แจ้งแนวปฏิบัติและส่งแบบฟอร์มเพ่ือน าเสนอเล่มหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
ให้กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ การจัดท าแบบเสนอเรื่องเพ่ือจัดเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการ 
และการแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  (9) ติดตามและประสานงานเพ่ือให้สาขาวิชาน าเสนอรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ต่อสภามหาวิทยาลัย และ สป.อว.  
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  (10) จัดท าหนังสือขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเมื่อการพัฒนา
หลักสูตรแล้วเสร็จ  
 นอกจากนี้ เพ่ือให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสามารถด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรตามกระบวนการ ขั้นตอน และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ข้อบังคับ ประกาศ 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ จึงขอน าเสนอความรู้ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรที่พึงมีในข้อ 1.2 
 1.2 ความรู้ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้ค าแนะน า
แก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และช่วยจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งความรู้
ดังกล่าว ประกอบด้วย หลักการและเงื่อนไขการพัฒนาหลักสูตร  การศึกษาความเป็นไปได้ใน          
การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร องค์ประกอบของคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.2.1 หลักการและเงื่อนไขการพัฒนาหลักสูตร 
 1) หลักสูตรที่จะพัฒนาควรเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการจ าเป็นต่อ         
การพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของสังคม 
 2) ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3) ต้องเป็นหลักสูตรซึ่งบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 4) การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาโดย
เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ มีวิธีการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียนโดยสม่ าเสมอ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดระบบห้องสมุดและห้องปฏิบัติการเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ทางวิชาการท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรี 
 5) การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เนื้อหาของหลักสูตรควรมีลักษณะนานาชาติ
ศึกษา กล่าวคือ ควรมีเนื้อหาสาระ กิจกรรม ครอบคลุมการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจศึกษาในลักษณะภูมิภาคศึกษา เช่น ไทยศึกษา เอเซียศึกษา เป็นต้น 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจอันดี การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน การขยายโลกทัศน์ให้ก้าวสู่การเป็น
ประชาคมโลกที่ต้องมีการค้าขาย แข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การถ่ายทอดความรู้ทาง
เทคโนโลยี ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ  เช่น การขอความ
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ช่วยเหลือจากต่างประเทศในด้านการพัฒนาหลักสูตร การส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอน การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต การให้ปริญญาระหว่างสถาบัน และการร่วมมือกับ
ต่างประเทศในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 6) การเปิดสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการควรน าชุดวิชาจากสาขาวิชา
ต่าง ๆ มาบูรณาการ 
 1.2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา 
 ก่อนที่จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิด
สอนหลักสูตร (Feasibility Study) และเสนอผลการศึกษาต่อสภาวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณา
เปิดสอนหลักสูตร  
 1) ประเด็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร มีดังนี้  
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรต้อง
ครอบคลุม 7 ประเด็น ดังนี้ 
 (1) ความต้องการของสังคมและความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ 
 (2) ความคุ้มทุนของการเปิดสอน 
 (3) ความพร้อมของสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร สถานที่ฝึกปฏิบัติ สิ่งอ านวยความสะดวก (facility) ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
 (4) ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย 
 (5) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอน  เช่น    
แบบทางไกล แบบเสมือนจริง แบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้ เป็นต้น 
 (6) ความต้องการของผู้เรียนต่อหลักสูตรระยะสั้น เชื่อมโยงสมรรถนะ ทักษะ
การท างานที่ต้องการ 
 (7) ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละ
หลักสูตร 
 2) ระยะเวลาการด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร 
จ านวน 4-6 เดือน โดยเน้นผลการวิเคราะห์และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 3) องค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร  
สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ ดังนี้  
 (1) ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ 
 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ (ถ้ามี) 
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 (3) ผู้ที่มีความรู้สัมพันธ์กับศาสตร์หรือหลักสูตรนั้น จ านวน 3-4 คน เป็น
กรรมการ โดยเลือก 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ    
 (4) อาจารย์ด้านวัดผลการศึกษา จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
 (5) อาจารย์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
 (6) ผู้อ านวยการส านักวิชาการ หรือผู้แทน จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
 (7) เจ้าหน้าที่จากสถานวิจัยสถาบัน จ านวน 1 คน เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (8) เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา จ านวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 9 คน 
 4) อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตรคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรมีอ านาจหน้าที่จัดท ารายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรตามข้อ 1) เสนอคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา
พิจารณา 
 ทั้งนี้ หากสาขาวิชารวบรวมและจัดท าข้อมูลผลการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเปิดสอนหลักสูตรได้อาจแต่งตั้งคณะกรรมการนี้หรือไม่ก็ได้  
 5) ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา 
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญามีขั้นตอน  
การด าเนินงาน ดังนี้ 
  (1) สาขาวิชาและกองแผนงานจัดหลักสูตรที่มีแผนจะศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเปิดสอนหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
  (2) สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
  (3) คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรด าเนินการ
วิเคราะห์ตามประเด็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร และเสนอผลการศึกษา    
ความเป็นไปได้ในการเปิดสอนต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
 (4) คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาความ    
เป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร 
 (5)  สาขาวิชาส่งผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรให้   
ส านักวิชาการ 
 (6) ส านักวิชาการเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร
ต่อคณะกรรมการวิเคราะห์การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 



50 

 (7) คณะกรรมการวิเคราะห์การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพิจารณา    
กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตร / ชุดวิชา 
 (8) ส านักวิชาการเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร
และผลการพิจารณากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตร / ชุดวิชาของคณะกรรมการ
วิเคราะห์การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
  (9) สภาวิชาการพิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร         
กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตร / ชุดวิชา 
    ก. กรณีสภาวิชาการพิจารณาแล้วควรเปิดสอนหลักสูตรให้สาขาวิชา
ด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 ข. กรณีสภาวิชาการพิจารณาแล้วไม่ควรเปิดสอนหลักสูตรให้สาขาวิชา
พิจารณายุติการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร หรือหาแนวทางจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น 
 ภาพขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา            
แสดงไดดั้งภาคผนวก ก 
               1.2.3 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
 เมื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มี
การพัฒนาหลักสูตรแล้ว ในการพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) สาขาวิชาจัดหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยโดย
ด าเนินการผ่านกองแผนงาน 
 2) เมื่อหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับความเห็นชอบให้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีแล้วให้สาขาวิชาด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 (2) เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้ง 
 (3) ประสานงานกับส านักวิชาการเพ่ือขอรายชื่อผู้แทนส านักวิชาการ 
(บุคลากรจากฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน) ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ 
วิพากษ์หลักสูตรต่อสภาวิชาการ และแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณาจารย์ มสธ.        
เพ่ือเข้าร่วมในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้จากระบบอินทราเน็ต http://e-service.stou.ac.th / 
สารสนเทศหน่วยงาน / ส านักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน / แบบฟอร์ม / แบบฟอร์ม
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ต่างๆ โดยเลือกข้อความ “แบบฟอร์มบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา / วิพากษ์หลักสูตรต่อ
สภาวิชาการ และแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณาจารย์  มสธ.เพ่ือเข้าร่วมใน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร” ดังภาคผนวก ข 
 3) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดท า            
ร่างรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 จนกว่าการจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
จะแล้วเสร็จ (ภายใต้กรอบการวิเคราะห์หลักสูตร / ชุดวิชาที่สภาวิชาการเห็นชอบ) ทั้งนี้ สาขาวิชา     
อาจเสนอสภาวิชาการพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไม่ใช่บุคคลในคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร จ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตร หรืออาจใช้วิธีจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร   
  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด Template มคอ.2 เพ่ือจัดท าร่างรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ได้จากระบบอินทราเน็ต http://e-service.stou.ac.th / สารสนเทศ
หน่วยงาน / ส านักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน / แบบฟอร์ม / แบบฟอร์มต่างๆ โดย
เลือกข้อความ “ปก-สารบัญ และ Template ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” ดังภาคผนวก ค 
 4) เมื่อจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เรียบร้อยแล้วให้มี             
การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยให้ประธาน หรือกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรเสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ทั้งนี้อาจ
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาด้วยก็ได้ 
 5) สาขาวิชาส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ส านักวิชาการตรวจความ
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และความสอดคล้องภายในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยระบุใน
หนังสือฉบับที่ส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ส านักวิชาการตรวจด้วยว่าคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี วันที่ใด  
 6) ส านักวิชาการตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และความสอดคล้อง
ภายในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยการผลิตชุดวิชาจะต้องเป็นไปตามผลการวิเคราะห์      
การพัฒนาหลักสูตร / ชุดวิชา และจัดท าหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อสังเกตของรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ให้สาขาวิชาทราบและด าเนินการต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
     (1) กรณีมีข้อสังเกตให้ปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สาขาวิชา
ด าเนินการปรับแก้ตามข้อสังเกตของส านักวิชาการให้เรียบร้อย และส่งหนังสือและรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ที่ปรับแก้แล้วให้ส านักวิชาการด าเนินการตรวจอีกครั้ง หากสาขาวิชายืนยัน          
ไม่ปรับแก้ตามข้อสังเกตของส านักวิชาการ สาขาวิชาจะต้องน าเสนอประเด็นดังกล่าว พร้อมชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

http://e-service.stou.ac.th/
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 (2) กรณีไม่มีข้อสังเกตให้ปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สาขาวิชา
สามารถจัดท าหนังสือเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 7) สาขาวิชาเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของส านักวิชาการเรียบร้อยแล้วต่อสภาวิชาการโดยการเสนอดังกล่าวให้แนบ 
 (1) แบบเสนอเรื่องเพ่ือจัดเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการ (กรณีหลักสูตรใหม่)  
 (2) กรอบการพัฒนาหลักสูตร / ชุดวิชาที่สภาวิชาการเห็นชอบ 
 (3) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรที่บรรจุในภาคผนวก ก 
ของเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือประกอบการพิจารณา  
 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอเรื่องเพ่ือจัดเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการ           
(กรณีหลักสูตรใหม่) ได้จากระบบอินทราเน็ต http://e-service.stou.ac.th / สรุปที่ประชุมต่างๆ /    
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเลือกข้อความ “แบบฟอร์มการน าเสนอหลักสูตร
เพ่ือจัดเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการ กรณีหลักสูตรใหม่” ดังภาคผนวก ง 
 8) งานเลขานุการกิจสภาวิชาการส่งเอกสารตามข้อ 7) ให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน ส านักวิชาการ ตรวจและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
และผู้อ านวยการส านักวิชาการก่อนเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา หากมีประเด็นใดที่สาขาวิชายืนยัน
ไม่ปรับแก้ตามข้อสังเกตของส านักวิชาการ สาขาวิชาต้องด าเนินการจัดท าประเด็นและเหตุผลของ
ข้อสังเกตดังกล่าวให้สภาวิชาการพิจารณา 
 สภาวิชาการมีก าหนดประชุมทุกสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือนและก าหนดให้ส่ง
เอกสารเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมภายในวันศุกร์ก่อนสัปดาห์ที่จัดการประชุม 
 9) เมื่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แล้ว 
(หากสภาวิชาการมีมติให้แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามมติสภาวิชาการให้แล้วเสร็จ)             
ให้สาขาวิชาจัดท าหนังสือเพ่ือด าเนินการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมแจ้งรายชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์ผู้ชี้แจงข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งแนบเอกสารให้ส านัก
วิชาการเพ่ือด าเนินการต่อไป ได้แก่ 
 (1) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   (2) แผ่นซีดีที่บันทึกข้อมูลหลักสูตร หรือ จัดส่งไฟล์ข้อมูลทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ email: cdaa.office@stou.ac.th  
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 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือที่ขอให้ส านักวิชาการเสนอหลักสูตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย ได้จากระบบอินทราเน็ต http://e-service.stou.ac.th / สารสนเทศหน่วยงาน / 
ส านักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน / แบบฟอร์ม / แบบฟอร์มต่าง ๆ โดยเลือกข้อความ 
“แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย” ดังภาคผนวก จ 
 10) ส านักวิชาการตรวจรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กับมติสภาวิชาการ
จัดท าหนังสือเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยแนบแบบเสนอเรื่อง
เพ่ือจัดเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (สสม.1) และเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) สรุปสาระส าคัญของหลักสูตร เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
และประสานงานกับสาขาวิชาเพ่ือจัดท าส าเนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จ านวน 8 เล่ม                 
สรุปสาระส าคัญของหลักสูตร จ านวน 23 ฉบับ ซึ่งการส่งเรื่องเพ่ือให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยบรรจุ
เข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องจัดส่งเรื่องและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาไม่น้อยกว่า   
3 สัปดาห์ก่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 11) กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมี
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ให้สาขาวิชาพิจารณาด าเนินการปรับแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับจาก       
วันประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้วส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ส านักวิชาการเพ่ือเสนอ 
สป.อว. ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online: CHECO) โดยด่วน 
 12) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้สาขาวิชา ส านัก
วิชาการทราบ และส่งรายงานการประชุม (เฉพาะวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2)) ที่ยังไม่ได้รับรองให้ส านักวิชาการภายใน 6 วัน นับจากวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดส่ง
ให้ สป.อว. ผ่านระบบ CHECO พร้อมหลักสูตรได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด (ภายใน 7 วัน นับจาก             
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)) 
 13) ส านักวิชาการเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อ สป.อว. โดย
บันทึกข้อมูลของหลักสูตรในระบบ CHECO พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
   (1) เล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ โดยอธิการบดี       
ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  (2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่อนุมัติหลักสูตร) 
  (3) หนังสือรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ ส านักวิชาการจะติดตามความก้าวหน้าในการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรของ สป.อว. เป็นระยะ ๆ กรณีที่ต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพ ส านักวิชาการจะจัดท า
หนังสือเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพเพ่ือพิจารณา ซึ่งจะเสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. ก่อนเสนอ        
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สภาวิชาชีพ หรือจะต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพก่อนเสนอ สป.อว. ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ 
สป.อว.ทีจ่ะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 14) สป.อว.พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ผ่านระบบ CHECO ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับข้อมูลผ่านระบบ CHECO  
 15) ส านักวิชาการบันทึกข้อมูลหลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรแล้วลงในระบบโครงสร้างหลักสูตร / ชุดวิชา (SJ)  
 16) สป.อว. ส่งหลักสูตรที่พิจารณาความสอดคล้องแล้วให้ส านักงาน ก.พ. และ
ส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาและก าหนดอัตราเงินเดือน
หลักสูตรดังกล่าว  
 17) ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งรายชื่อหลักสูตรที่รับรองคุณวุฒิ
การศึกษาและก าหนดอัตราเงินเดือนแล้วต่อ สป.อว. เพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ 
 18) ส านักวิชาการเวียนแจ้งหลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องแล้ว   
การรับรองคุณวุฒิและก าหนดอัตราเงินเดือนของส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.ค.ศ. ให้สภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  สาขาวิชา ส านักทะเบียนและวัดผล       
(ระดับปริญญาตรี) หรือส านักบัณฑิตศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) กองแผนงาน ฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ 
และสถานสื่อสารองค์กร  
 ภาพขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรแสดงไดดั้งภาคผนวก ฉ 
 

 1.2.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อสภาวิชาการ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ ดังนี้ 
 1) ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ 
 2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร
ที่พัฒนา จ านวน 3-5 คน เป็นกรรมการ (หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอย่างน้อย 1 คน) หากสาขาวิชาพิจารณาเห็นสมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่า
จ านวนดังกล่าว ให้เสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเหตุผลประกอบ 
 3) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนา 
จ านวน 3-5 คน เป็นกรรมการ โดยต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ อย่างน้อย 2 คน  
 4) อาจารย์ประจ าสาขาวิชา (ควรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความ
เชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้นๆ) จ านวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ จ านวน 1 คน และ
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจ สาขาวิชาอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.2.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
 1) พิจารณาจัดท าหลักสูตรให้มีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2  รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ตามแบบฟอร์มที่ สกอ. ก าหนด ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามแผน  
 2) เสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ดังนี้ 
  (1) มคอ. 2 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้เสนอ
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ทั้งนี้อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองด้วยก็ได้  
  (2) แก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุมต่างๆ เช่น คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรพิจารณาจัดท าร่างหลักสูตรให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อสภาวิชาการเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาใน
การพัฒนาหลักสูตรได้ครั้งละ 6 เดือน โดยมอบหมายให้ส านักวิชาการเป็นผู้ติดตามผลการ
ด าเนินการดังกล่าว 
 อนึ่ง ในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ .ศ.2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2558 ตลอดจนแนวทางการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 (1) ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒิ (มคอ.1) นั้น เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
 (2) กรณีท่ีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒิ (มคอ.1) นั้น ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
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 (3) ผู้จัดท าหลักสูตรจะต้องถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชานั้น ๆ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแต่ละหลักสูตรสามารถบรรจุผลการเรียนรู้ หรือเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย 
 (4) ใช้ Template หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่มหาวิทยาลัย
จัดท าขึ้นส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเป็นมาตรฐานกลาง และสอดคล้องกับระบบ
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 
 1.2.7 เกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทราบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ และน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยตารางรายชื่อข้อบังคับ 
ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท า
ร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาแสดงได้ดังภาคผนวก ช  
 นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 
 1) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าสมนาคุณผู้วิพากษ์หลักสูตร 
พ.ศ.2551 
 2) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็น
บุคคลภายนอก พ.ศ.2561 
 3) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ พ.ศ.2562 
 4) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการจ่ายค่าอาหารในการประชุม
คณะกรรมการ พ.ศ.2562 
 5) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยอัตราค่าบริการของศูนย์สัมมนา
และฝึกอบรม พ.ศ.2562 
 6) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราการ 
เบิกจ่ายเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 
 7) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ และค่าตอบแทนใน      
การจัดประชุมเสวนา หรือสนทนากลุ่ม (Focus Group) พ.ศ.2556 
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 8) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การก าหนดแบบหลักฐานการจ่าย
เบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนอ่ืน และค่าพาหนะเหมาจ่าย พ.ศ.2561 
 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลและศึกษา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ต่าง ๆ        
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นได้จากระบบอินทราเน็ต http://e-service.stou.ac.th / สารสนเทศ
หน่วยงาน / ส านักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยเลือกหัวข้อ “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
หลักสูตรของ มสธ. / หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตรของ สป.อว. และอ่ืน ๆ” เพ่ือลิงค์ไปยังข้อบังคับ 
ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรดังภาพแสดงหน้าจอภาคผนวก ซ 
และสามารถสืบค้นข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) ได้จากระบบอินทราเน็ต                            
http://e-service.stou.ac.th / สารสนเทศหน่วยงาน / ส านักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
โดยเลือกหัวข้อ “มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา” ดังภาคผนวก ฌ 
  

2. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ 
 

 2.1 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ 
 การปฏิบัติงานวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 วิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่เบื้องต้นให้สาขาวิชา เมื่อคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรพิจารณาจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เสร็จแล้วบุคลากรของ          
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ต้องตรวจร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ในเบื้องต้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์ต่าง ๆ ของ สป.อว. และของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวกับหลักสูตร ก่อนที่สาขาวิชาจะเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อสภาวิชาการเพ่ือ
พิจารณา โดยมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรส่งร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ให้บุคลากรของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือตรวจร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรในเบื้องต้นก่อนที่สาขาวิชาจะจัดท าหนังสือส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ดังกล่าวให้
ส านักวิชาการตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 
 2) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ส านักวิชาการด าเนินการดังนี้ 

http://e-service.stou.ac.th/
http://e-service.stou.ac.th/
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 (1) ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบการตรวจร่างรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2)  
 (2) ตรวจและวิเคราะห์ร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เช่น โครงสร้าง
หลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(Programme Learning Outcomes : PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชาทั้ง 5 ด้าน 
แผนการศึกษาส าหรับคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิ ค 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา และปริญญาตรี คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การ
สอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น ให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ และสอดคล้องกันของหลักสูตร โดยตรวจในรูปแบบไฟล์ PDF หรือเอกสาร 
 (3) กรณีตรวจในรูปแบบไฟล์ PDF จะจัดเก็บใน One Drive เพ่ือเป็นข้อมูล
กลางประสานงานกับกรรมการและเลขานุการพัฒนาหลักสูตร กรณีตรวจในรูปแบบเอกสาร 
ด าเนินการสแกนร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ตรวจเสร็จแล้ว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน         
การตรวจครั้งต่อไป เนื่องจากร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มีรายละเอียดหลักสูตรและ
เนื้อหามากประมาณ 150 หน้าต่อหลักสูตร และเป็นการประหยัดทรัพยากร จึงไม่ได้ถ่ายส าเนา
เอกสาร 
 (4) ประสานงานและแจ้งผลการตรวจ และข้อสังเกตของหลักสูตรให้กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทราบและด าเนินการปรับแก้ร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) 
 2.1.2 วิเคราะห์และตรวจหลักสูตรใหม่ก่อนเสนอสภาวิชาการ  
                       เมื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ให้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณากลั่นกรองร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แล้ว 
สาขาวิชาจะส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ส านักวิชาการตรวจก่อนเสนอสภาวิชาการ โดย   
มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1) สาขาวิชาจัดท าหนังสือเ พ่ือส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้            
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ           
ความสอดคล้องกันภายในหลักสูตรโดยระบุในหนังสือฉบับที่ส่งหลักสูตรให้ส านักวิชาการตรวจ       
ด้วยว่าคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ วันที่ใด 
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  2) งานพัฒนาหลักสูตรด าเนินการดังนี้ 
 (1) ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบการตรวจร่างรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) 
 (2) ตรวจและวิเคราะห์ร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และความสอดคล้องภายในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เช่น คุณวุฒิ
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โครงสร้างรายละเอียด
หลักสูตร การผลิตชุดวิชาจะต้องเป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตร /    
ชุดวิชาที่สภาวิชาการเห็นชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Programme 
Learning Outcomes: PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่ชุดวิชาทั้ ง  5 ด้าน             
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรครอบคลุม 7 ประเด็นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เป็นต้น พร้อมทั้งประทับตราในร่างหลักสูตรหน้า 1 เพ่ือระบุว่าผ่านการตรวจ        
ร่างหลักสูตร ครั้งที่เท่าใด โดยไม่มีแก้ไขหรือมีแก้ไขดังเอกสารแนบ พร้อมลงชื่อผู้ตรวจ และวัน เดือน 
ปีที่ตรวจ ทั้งนี้ ต้องตรวจร่างหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา 10 วันท าการ (นับตั้งแต่   
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนรับเรื่องจนถึงส่งเรื่องกลับสาขาวิชา ) ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณของส านักวิชาการ 
 (3) เสนอหนังสือแจ้งผลการตรวจ และข้อสังเกตในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ให้ผู้อ านวยการส านักวิชาการพิจารณาและลงนามในหนังสือก่อนส่งให้สาขาวิชาด าเนินการ
ปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อไป  
 ก. กรณีที่มีประเด็นแก้ไขในรายละเอียดมาก งานพัฒนาหลักสูตรจะระบุ
ให้ปรับแก้ไขในทุกประเด็น แล้วส่งให้ส านักวิชาการตรวจอีกครั้งหนึ่ง สาขาวิชาต้องด าเนินการปรับแก้
ตามผลการตรวจ และข้อสังเกตในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แล้วส่งหนังสือและรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ปรับแก้แล้วให้ส านักวิชาการด าเนินการตรวจอีกครั้ง หากสาขาวิชายืนยันไม่
ปรับแก้ตามข้อสังเกตส านักวิชาการ สาขาวิชาจะต้องน าเสนอประเด็นดังกล่าว พร้อมชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 ข. กรณีที่ไม่มีข้อสังเกตให้ปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
สาขาวิชาสามารถจัดท าหนังสือเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 3)  เมื่องานเลขานุการกิจสภาวิชาการได้รับเรื่องจากสาขาวิชา  โดยการเสนอ
ดังกล่าวสาขาวิชาต้องแนบ 
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 ก. แบบเสนอเรื่องเพ่ือจัดเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการ (กรณีหลักสูตรใหม่) 
 ข. กรอบการพัฒนาหลักสูตร / ชุดวิชาที่สภาวิชาการเห็นชอบ 
 ค. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
 ง. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรที่บรรจุในภาคผนวก ก 
ของเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือประกอบการพิจารณา  
 งานเลขานุการกิจสภาวิชาการส่งเอกสารตามข้อ ก.-ง. ให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน ส านักวิชาการ ตรวจและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
และผู้อ านวยการส านักวิชาการก่อนเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา หากมีประเด็นใดที่สาขาวิชายืนยัน
ไม่ปรับแก้ตามข้อสังเกต ส านักวิชาการต้องด าเนินการจัดท าประเด็นและเหตุผลของข้อสังเกตดังกล่าว
ให้สภาวิชาการพิจารณา 
  4) เมื่อสภาวิชาการพิจารณาหลักสูตร กรณีที่สภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรแต่มีข้อสังเกตให้ปรับแก้หลักสูตร สาขาวิชาต้องด าเนินการปรับแก้หลักสูตรให้เรียบร้อย และ
จึงจัดท าหนังสือให้ส านักวิชาการเพ่ือด าเนินการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 กรณีที่สภาวิชาการมีมติไม่เห็นชอบหลักสูตร และมีข้อสังเกตและประเด็นให้
สาขาวิชาพิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว สาขาวิชาต้องน าเสนอประเด็นดังกล่าวแจ้ง
ให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาด าเนินการปรับหลักสูตรหรือชี้แจงเหตุผลต่อสภาวิชาการ 
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรด าเนินการแล้วเสร็จต้องน าเสนอคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง จากนั้นสาขาวิชาต้องจัดท าหนังสือชี้แจงรายละเอียดต่อสภาวิชาการว่า
ได้ด าเนินการปรับแก้ในประเด็นใดบ้าง และมีประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการเพ่ือประกอบการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอีกครั้ง 
 2.1.3 ตรวจและวิเคราะห์หลักสูตรใหม่ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 เมื่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วสาขาวิชาต้องด าเนินการส่ง
หลักสูตรให้ส านักวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมีดังนี ้
 1) เมื่อสภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว สาขาวิชาจัดท าหนังสือเพ่ือ
ด าเนินการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้ได้รับมอบหมายตอบ           
ข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตรในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ภายในและหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสาขาวิชาสามารถเสนอชื่อได้มากกว่า 1 คน พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ส านักวิชาการ 
ได้แก่ 
 (1) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
 (2) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรที่บรรจุในภาคผนวก ก 
ของเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
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 (3) แผ่นซีดีที่บันทึกข้อมูลหลักสูตร หรือ จัดส่งไฟล์ข้อมูลทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ email: cdaa.office@stou.ac.th  
 (4) มติที่ประชุมสภาวิชาการ 
 2) งานพัฒนาหลักสูตรด าเนินการดังนี้  
 (1) ตรวจหลักสูตรกับมติสภาวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว และสาขาวิชา
ด าเนินการปรับแก้หลักสูตรให้เป็นไปตามมติดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร 
 (2) จัดท าหนังสือเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ประเด็นพิจารณาพร้อม
แนบแบบเสนอเรื่องเพ่ือจัดเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (สสม.1) รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรที่บรรจุในภาคผนวก ก ของเล่ม
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย หลังจากหลักสูตร
ได้รับการบรรจุเข้าวาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ส านักวิชาการจัดท าหนังสือแจ้งสาขาวิชาเพ่ือแจ้ง
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่
ประชุม และส าเนาเอกสาร ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการประชุม 
 (3) กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรโดยมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะให้
สาขาวิชาพิจารณาด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันประชุม        
สภามหาวิทยาลัยแล้วส่งหลักสูตรให้ส านักวิชาการเพ่ือเสนอ สป .อว. ผ่านระบบ CHECO โดยด่วน
กรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวโดยไม่มีข้อสังเกต ส านักวิชาการจะเสนอหลักสูตร 
สป.อว. ผ่านระบบ CHECO ตามข้ันตอนต่อไป  
 (4) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยส่งรายงานการประชุม (เฉพาะวาระที่เกี่ยวกับ
การอนุมัติหลักสูตร) ที่ยังไม่ได้รับรองให้ส านักวิชาการภายใน 6 วัน นับจากวันประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดส่งให้ สป.อว. ผ่านระบบ CHECO พร้อมหลักสูตรได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด 
(ภายใน 7 วันท าการนับจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร) 
 2.1.4 ตรวจและวิเคราะห์หลักสูตรใหม่ก่อนเสนอ สป.อว.  
 เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว ส านักวิชาการโดยงานพัฒนาหลักสูตร
ด าเนินการเสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. ผ่านระบบ CHECO ซ่ึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมีดังนี ้
 1) ตรวจหลักสูตรกับมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว และสาขาวิชา 
ด าเนินการปรับแก้หลักสูตรให้เป็นไปตามมติดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร 
 2) เสนอหลักสูตรต่อ สป .อว. โดยบันทึกข้อมูลของหลักสูตรในระบบ CHECO     
พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่อนุมัติหลักสูตร 
หนังสือรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

mailto:cdaa.office@stou.ac.th
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 3) ประทับตราครั้ งที่  วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรที่หน้าปกเล่ม
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แล้วจัดท าหนังสือเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .2) พร้อมระบุ วัน เดือน ปีที่ส่งข้อมูล               
เมื่ออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว สแกนหลักสูตรและแนบเป็นเอกสารประกอบการเสนอหลักสูตร
ในระบบ CHECO 
 

 2.2 ข้อควรระวังในการวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่  
 การวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก มหาวิทยาลัยจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลเป็นประธาน ผู้แทนจาก 12 สาขาวิชา และผู้แทนจากส านัก
ทะเบียนและวัดผล ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักบัณฑิตศึกษา และ              
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อ านวยการส านักวิชาการเป็นเลขานุ การ เพ่ือ
ก าหนดแนวทางบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)       
ในบางหัวข้อส าหรับให้สาขาวิชาน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ตามเกณฑ์การวิเคราะห์และ
ประเด็นตรวจหลักสูตรในหัวข้อหลัก ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /
สาขาวิชา (มคอ.1) และเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง          
 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรเป็นรูปเล่มตามแบบ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และสอดคล้องกับกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพัฒนา
หลักสูตร / ชุดวิชาตามมติสภาวิชาการเห็นชอบ โดยมีรูปแบบ หัวข้อ และรายละเอียดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่ สป.อว. และมหาวิทยาลัยก าหนด โดยตารางรายการ
หัวข้อในแต่ละหมวดตาม Template รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เกณฑ์การวิเคราะห์ / 
ประเด็นที่ตรวจหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 
(มคอ.1) และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงไดด้ังภาคผนวก ญ 
 อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ขอเสนอหัวข้อ / ประเด็นส าคัญที่เป็นข้อควรระวังในการวิเคราะห์
และตรวจร่างหลักสูตรใหม ่ดังนี้ 
 2.2.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องว่า
ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด ได้แก่ ชื่อหลักสูตร แขนงวิชา วิชาเอก (ถ้ามี) ระบุ พ.ศ. ที่เปิดสอน
หลักสูตรฉบับนี้  ชื่อสาขาวิชา  
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 กรณีท่ีเป็น ชื่อหลักสูตรนานาชาตติ้องระบุค าว่า “หลักสูตรนานาชาติ” ชื่อหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศต้องระบุค าว่า “หลักสูตรภาษา......”  และกรณีเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ / หลักสูตร
สหวิทยาการ ให้ระบุไว้ที่ต่อท้าย พ.ศ. 
 2.2.2 การวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีข้อควรระวังดังนี้ 
 1) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ้วน          
ทั้งข้อมูล ชื่อ-นามสกุลและเลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา และ พ.ศ. ที่    
ส าเร็จการศึกษา เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปต่ าสุด ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย และข้อมูล
ภาระงานสอน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่        
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง กรณีเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็น
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยซึ่ งมีข้อตกลงใน
การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืน
ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย หากจ าเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
และผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างาน
ในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdiciplinary) ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน (จาก 5 คน) 
 (3) ส าหรับกรณีที่ เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ หลักสูตรที่         
เปิดสอนในประเทศไทยต้องจัดอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 
 (4) มีวิชาเอกมากกว่า 1 ต้องจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและ 
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน หากเป็นปริญญาตรี
ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วน
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 
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 2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
                            มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง กรณีเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือ
ปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น  ๆ กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่
มหาวิทยาลัย หากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและ
ผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานใน
หน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
      ทั้งนี้ หลักสูตรใดที่มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) หรือเกณฑ์
ของสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
นั้น ๆ ก าหนด  
  3) จ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 จ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 
(หน่วยกิต) 

รวม  
(หน่วยกิต) 

ปริญญาตรี 4 ปี ≥ 30 ≥ 72 ≥ 6 ≥ 120 
ปริญญาตรี 4 ปี 
(ทางวิชาชีพหรือ 

ปฏิบัติการ) 

≥ 30 ≥ 72 (ตามมาตรฐาน วิชาชีพ
ก าหนดหรือ วิชาปฏิบัติการ 

≥ 32 + ทฤษฎี ≥ 24) 

≥ 6 ≥ 120 

ปริญญาตรี 5 ปี ≥ 30 ≥ 90 ≥6 ≥ 150 
ปริญญาตรี 6 ปี ≥ 30 ≥ 108 ≥6 ≥ 180 

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ≥ 18 ≥ 42 (ทฤษฎี ≥18) ≥6 ≥ 72 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2560  
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 4) จ านวนหน่วยกิตและก าหนดเวลาการศึกษาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร
และในแผนการศึกษาต้องตรงกัน 
   5) รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในโครงสร้างหลักสูตร 
แผนการศึกษา ค าอธิบายชุดวิชา แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่ชุดวิชา (Curriculum mapping) และในภาคผนวก (โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา
ส าหรับโครงสร้างอ่ืนที่มิใช่ 4 ปี) ต้องตรงกัน ทั้งนี้ ก่อนเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการควรตรวจสอบ
ชื่อชุดวิชาภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ก าหนดเวลาการศึกษา วัตถุประสงค์ และค าอธิบายชุดวิชาใน
ส่วนของเนื้อหาและภาคผนวกอีกครั้งว่าถูกต้องตรงกัน / ทุกท่ี ทั้งในโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา 
และค าอธิบายชุดวิชาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ค าสั่งค้นหา (Find) ในโปรแกรม Microsoft Word 
 6) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่ชุดวิชา (Curriculum mapping) 
 (1) ชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะต้องน ามาใส่ใน 
Curriculum mapping ให้ครบทุกชุดวิชา 
 (2) ชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี และโครงสร้าง
อ่ืนที่มิใช่ 4 ปี จ านวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ต้องตรงกับจ านวนข้อ / ค าบรรยายที่ระบุ
ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
 (3) ชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จ านวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน    
(ในหมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน) ต้องตรงกับจ านวนข้อที่ปรากฏในตาราง 
กรณีน าชุดวิชามาจากหลักสูตร / สาขาวิชาอ่ืนให้บูรณาการผลการเรียนรู้ของชุดวิชาดังกล่าวเข้ากับ
หลักสูตรนี้ 
 (4) จ านวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านต้องมี  ซึ่งหมายถึง     
ความรับผิดชอบหลัก อย่างน้อย 1 จุด 
 (5) จ านวนข้อย่อยในแต่ละด้านของผลการเรียนรู้ในแต่ละชุดวิชาต้องเท่ากับ
จ านวนข้อย่อยในแต่ละด้านของผลการเรียนรู้ในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program 
Learning Outcomes : PLOs)  
 (6) แสดงข้อมูลค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร / คณะกรรมการ 
วิพากษ์หลักสูตรฉบับประธานสภาวิชาการลงนาม 
 (7) รายงานสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญา 
ต้องครอบคลุม 7 ประเด็นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 2.2.3 การวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีข้อควรระวังดังนี้ 
 1) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ้วน          
ทั้งข้อมูลชื่อ-นามสกุลและเลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา และ พ.ศ.       
ที่ส าเร็จการศึกษา เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปต่ าสุด ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย และภาระงานสอน 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บัณฑิต 
 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน (กรณีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวนอย่างน้อย 5 คน) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
 3) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย            
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
 4) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ชื่อปริญญา สาขาวิชา
เดียวกันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ าได้ทุกคน 
 5) ส าหรับกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ หลักสูตรที่เปิดสอนใน
ประเทศไทยต้องจัดอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 
 6) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
                            (1) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่  
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  (2) ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ/ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์) 
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 7) จ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 จ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

หลักสูตร วิทยานิพนธ์ 
(หน่วยกิต) 

ศึกษาชุดวิชา 
(หน่วยกิต) 

การค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิต) 

รวม 
(หน่วยกิต) 

แผน ก แบบ ก 1 ≥ 36 - - ≥ 36 
แผน ก แบบ ก 2 ≥ 12 ≥ 12 - ≥ 36 

แผน ข ≥ 30 ไม่น้อยกว่า 3 ไม่เกิน 6 ≥ 36 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - ≥ 24 

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2560  
 8) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก 
  (1) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย     
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 (2) ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก  / อาจารย์ผู้ สอบ          
ดุษฎีนิพนธ์ (ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง        
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ)์ 
  (3) จ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3 จ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

หลักสูตร ดุษฏีนิพนธ์ 
(หน่วยกิต) 

ศึกษาชุดวิชา 
(หน่วยกิต) 

รวม 
(หน่วยกิต) 

แบบ 1.1 ≥ 48 - ≥ 48 
แบบ 1.2 ≥ 72 - ≥ 72 
แบบ 2.1 ≥ 36 ≥ 12 ≥ 36 
แบบ 2.2 ≥ 48 ≥ 24 ≥ 48 

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2560  
 

 9) จ านวนหน่วยกิตและก าหนดเวลาการศึกษาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร
และในแผนการศึกษาต้องตรงกัน 
 10) รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในโครงสร้างหลักสูตร 
แผนการศึกษา ค าอธิบายชุดวิชา แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่ชุดวิชา (Curriculum mapping) ต้องตรงกัน ทั้งนี้ ก่อนเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ    
ควรตรวจสอบชื่อชุดวิชาภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ก าหนดเวลาการศึกษา วัตถุประสงค์ และ
ค าอธิบายชุดวิชาในส่วนของเนื้อหาและภาคผนวกอีกครั้งว่าถูกต้องตรงกัน  / ทุกที่ ทั้งในโครงสร้าง
หลักสูตร แผนการศึกษา และค าอธิบายชุดวิชาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ค าสั่ง ค้นหา (Find)     
ในโปรแกรม Microsoft Word 
 11) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่ ชุดวิชา (Curriculum mapping) 
 (1) ชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรต้องน ามาใส่ Curriculum mapping ให้
ครบทุกชุดวิชา และจ านวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน) ต้องตรงกับจ านวนข้อที่ปรากฏในตาราง Curriculum mapping กรณีน าชุดวิชา
มาจากหลักสูตร / สาขาวิชาอ่ืนให้บูรณาการผลการเรียนรู้ของชุดวิชาดังกล่าวเข้ากับหลักสูตรนี้   
 (2) จ านวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านต้องมี  ซึ่งหมายถึง         
ความรับผิดชอบหลัก อย่างน้อย 1 จุด 
 (3) แสดงข้อมูลค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร / คณะกรรมการ 
วิพากษ์หลักสูตรฉบับประธานสภาวิชาการลงนาม 
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 (4) รายงานสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาต้องครอบคลุม 7 ประเด็นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (มคอ.1) 
จะต้องจัดท ารายละเอียด หลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ได้แก่ ชื่อสาขาวิชา ชื่อปริญญา
และสาขาวิชา ลักษณะของสาขา / สาขาวิชา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระของชุดวิชา คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณวุฒิ  / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร สัดส่วนของอาจารย์ และ       
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 

3. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 

 เมื่อสาขาวิชาเสนอหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยโดยด าเนินการ
ผ่านกองแผนงานแล้ว งานพัฒนาหลักสูตรจะต้องจัดท าตารางเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรในแผนดังกล่าว สรุปข้อมูลความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร และรายงาน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรให้ผู้บริหาร สภาวิชาการ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ และ
เผยแพร่ทางอินทราเน็ต โดยการด าเนินการมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 
 3.1 ติดตามหลักสูตรที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
ทีด่ าเนินการนอกแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1.1 ติดตามหลักสูตรที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าของมหาวิทยาลัย และ
เป้าหมายด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจ าปีจากเอกสารของ        
กองแผนงาน 
 3.1.2 จัดท าตารางสรุปเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรประจ าปีงบประมาณที่บรรจุในแผนฯ 
และพัฒนาต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยระบุชื่อสาขาวิชา ชื่อหลักสูตร ก าหนดการเปิดสอน        
สรุปรวมจ านวนหลักสูตร เผยแพร่ทางอินทราเน็ต 
 3.1.3 ติดตามมติสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปรับแผนฯ 
 3.1.4 รวบรวมและสรุปจ านวนหลักสูตรที่บรรจุในแผนฯ และนอกแผนฯ 

3.1.5 ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการของหลักสูตรในแผนฯ และนอกแผนฯ 
 3.1.6 สรุปผลการด าเนินการของหลักสูตรที่บรรจุในแผนฯ และนอกแผนฯ 
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 3.2 ติดตามนโยบายหลักสูตร 
 งานพัฒนาหลักสูตร ติดตาม รวบรวม นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ สป.อว. 
และจัดท าหนังสือแจ้งสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและรายงาน
ความก้าวหน้าในพัฒนาหลักสูตร 
 3.3 รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร โดยงานพัฒนาหลักสูตรด าเนินการ ดังนี้ 
 3.3.1 จัดท าตารางแบบฟอร์มความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรในแผนฯ และนอกแผนฯ 
ได้แก่ รายชื่อหลักสูตร ก าหนดเปิดสอน รายชื่อประธาน / เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ผลการด าเนินงานตามข้ันตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญา และขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ผลการตรวจสอบของสาขาวิชา ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี) 
เพ่ือส่งให้สาขาวิชาตรวจสอบผลการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและระบุปัญหา / อุปสรรคใน         
การด าเนินการ (ถ้ามี) ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงาน งานพัฒนาหลักสูตร        
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ ประสานงานกับบุคลากรของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนที่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อขอข้อมูลผลการด าเนินงาน
ในเบื้องต้น 
 3.3.2 จัดท าหนังสือส่งข้อมูลความก้าวหน้าในการ พัฒนาหลักสูตร ให้สาขาวิชา
ตรวจสอบผลการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและระบุปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินการ (ถ้ามี) 
 3.3.3 รวบรวม ตรวจสอบ และสรุปข้อมูลความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรของ
สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อหลักสูตร ก าหนดเปิดสอน รายชื่อประธาน / เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ผลการด าเนินงาน ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี) 
 3.3.4 จัดท าหนังสือ พร้อมแนบรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรเสนอ     
สภาวิชาการทราบ 
 3.3.5 จัดท าข้อมูลสรุปความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร และสรุปผลการด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรในแต่ละปีงบประมาณท่ีบรรจุในแผนฯ พัฒนาต่อเนื่องจากแผนฯ และพัฒนานอกแผนฯ 
(ถ้ามี) เผยแพร่ทางอินทราเน็ต 
 3.3.6 จัดท าหนังสือเร่งรัดการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา หากคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ 
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4. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. และสภาวิชาชีพ/องค์กร
วิชาชีพ (ถ้ามี) เพ่ือรับรองหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วน าเสนอ สป.อว. โดยบันทึก
ข้อมูลหลักสูตรน าเข้าสู่ระบบ CHECO เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร และเสนอ          
สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) เพ่ือรับรองหลักสูตร โดยมีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 
 4.1 การเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 
 4.1.1 มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วน าเสนอ สป.อว. 
โดยน าเข้าสู่ระบบ CHECO ภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร รายการ
ที่ต้องน าเข้า ได้แก่ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา รวมทั้งชื่อวิชาเอก (ถ้ามี) มติสภามหาวิทยาลัย 
มติสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) โครงสร้างหลักสูตร จ านวนการรับนักศึกษา สถานที่จัดการเรียนการสอน        
ผลการเรียนรู้ คุณวุฒิ คุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยต้องสอดคล้องเชื่อมโยงตรงกับเนื้อหาตามหมวดใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ดังนี้ 
 1) เข้าสู่ระบบ CHECO ที่ http://202.44.139.57/checo/   
 (1) Log in โดยระบุ / เลือก ประเภท (มหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ) 
หน่วยงาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
 (2) User Name และ Password มหาวิทยาลัย กด Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ  
ภาพตัวอย่างหน้าจอหลักของระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา                 
(CHE Curriculum Online: CHECO) ดังภาคผนวก ฎ 
 (3) เมื่อเข้าสู่ระบบ CHECO จะแสดงรายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และ 
แสดงสถานการณ์ (เป็น % ความสมบูรณ์ของข้อมูล) ในหัวข้อต่างๆ ในแต่ละส่วน และสามารถค้นหา
หลักสูตรที่ต้องการได้ 
 (4) กรณีเริ่มบันทึกข้อมูลครั้งแรก ให้ เลือก “เพิ่มหลักสูตรที่ขอรับการ
พิจารณาความสอดคล้อง” 
 (5) กรณีเคยด าเนินการบันทึกข้อมูลหลักสูตรแล้ว (สามารถค้นหาชื่อหลักสูตร
ที่ต้องการ) หากต้องการบันทึกเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูล สามารถเข้าไปแก้ไขโดยเลือกที่ค าว่า “แก้ไข” 
ที่ปรากฏในแต่ละส่วน 
 (6) ความหมายของสัญลักษณ์ข้ึนต้นด้วยอักษรดังนี้ 
 ก. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้กด “ส่ง” หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการบันทึก
ข้อมูลจะปรากฏสัญลักษณ์ขึ้นต้นด้วยอักษร “W” 

http://202.44.139.57/checo/
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 ข. กรณีหลักสูตรที่ได้กด “ส่ง” ไป สปอว.แล้ว (เมื่อวันที่) จะปรากฏ
สัญลักษณ์ข้ึนต้นด้วยอักษร “S/ครั้งที่(Date)” 
 ค. กรณี สป.อว. ส่งหลักสูตรกลับคืนให้มหาวิทยาลัยแก้ไขจะปรากฏ
สัญลักษณ์ข้ึนต้นด้วยอักษร “E/ครั้งที่(date)” 
 ง. กรณีไม่มีแก้ไข และมหาวิทยาลัยได้น าเสนอ สป.อว. เพ่ือพิจารณาแล้ว 
จะปรากฏสัญลักษณ์ขึ้นต้นด้วยอักษร “A” (จะแสดงว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาระดับใดใน สป.อว.) 
จะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้อีก จนกว่า สป.อว. จะส่งคืนหากมีแก้ไข 
 จ. กรณีถึงขั้นตอนหัวหน้าฝ่าย ( ตรวจสอบ) จะปรากฏสัญลักษณ์ข้ึนต้น 
ด้วยอักษร “A1/ครั้งที่(date)” 
 ฉ. กรณีถึงขั้นตอนผู้อ านวยการกลุ่ม (ตรวจสอบ) จะปรากฏสัญลักษณ์
ขึ้นต้นด้วยอักษร “A2/ครั้งที่(date)” 
 ช. กรณีถึงขั้นตอนผู้อ านวยการส านัก / กอง (ตรวจสอบ) จะปรากฏ 
สัญลักษณ์ข้ึนต้นด้วยอักษร “A3/ครั้งที่(date)” 
 ซ. กรณีถึงขั้นตอนปลัดกระทรวงฯ (ตรวจสอบ) จะปรากฏสัญลักษณ์
ขึ้นต้นด้วยอักษร “A4/ครั้งที่(date)” 
 ฌ. กรณีถึงขั้นตอนพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตร 
เรียบร้อยแล้วจะปรากฏสัญลักษณ์ขึ้นต้นด้วยอักษร “P(date)” 
 (7) การบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO มี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลอาจารย์ ส่วนที่ 3 คุณสมบัติผู้เรียน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 
 ก. ส่วนที่ 1  “ข้อมูลทั่วไป” 
     ส่วนที่ 1.1 ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้ 
 ก) สถานภาพหลักสูตร ให้เลือก “หลักสูตรใหม่” หรือ “หลักสูตร
ปรับปรุง” ตามที่ระบุในเล่มหลักสูตร (หากระบุผิด จะไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องลบทิ้งและ
ด าเนินการใหม่ทั้งหมด) 
 ข) ประเมินโดยใช้เกณฑ์ปี.... ให้เลือก “เกณฑ์ปี 2558” (ทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยที่บันทึกเข้าสู่ระบบ CHECO เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 แล้ว) 
 ค) กรณีหลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับ : รูปแบบการปรับปรุง ให้ระบุ 
“หลักสูตรปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง”   
 ง) กรณีหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย : รูปแบบการปรับปรุง ให้ระบุ 
“หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย” 
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 จ) กรณีปรับปรุงจากหลักสูตร .... สามารถเลือกค้นหาชื่อหลักสูตรจาก
ในระบบได้ ส าหรับรหัสหลักสูตร 14 หลัก จะปรากฏขึ้นมาในครั้งแรก (และจะปรากฏเป็นรหัสอ้างอิง
เพ่ือค้นหาในการเข้าระบบครั้งต่อไปและเพ่ือใช้ติดตามหลักสูตร) 
  กรณีหลักสูตรใหม่ ระบบจะสร้างรหัส 14 หลัก (รหัสชั่วคราว)  
เพ่ือใช้ติดตามหลักสูตร 
 ฉ) จ านวนปริญญา ให้เลือก “1 ปริญญา” (กรณีหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาเดียวกัน ที่มีอาจารยู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ ากันให้ด าเนินการเลือก 
“หลักสูตรปรับปรุงปริญญา 2 ระดับ (โท-เอก)”) (หมวดที่ 1 ข้อ 5.5) 
 ช) วัน / เดือน / ปี / ปีการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอน 
(หมวดที่ 1 ข้อ 6)  
 ซ) หลักสูตรสังกัดสาขาวิชา ให้เลือกสาขาวิชาที่หลักสูตรสังกัด โดย
การพิมพ์ชื่อสาขาวิชาเพ่ือค้นหา 
 ฌ) ชื่อหลักสูตรให้ระบุ / ตรวจสอบชื่อหลักสูตรภาษาไทย ชื่อหลักสูตร
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง (หมวดที่ 1 ข้อ 1) 
 ญ) กรณีหลักสูตรปรับปรุง ให้ระบุปีที่เริ่มใช้ ปีที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 
และหากมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ให้ปรับแก้ไขชื่อหลักสูตร (และหากมีชื่อสถาบันต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
ให้ลบชื่อสถาบันออกด้วย) 
 ฎ) กรณีเปิดสอนวิทยาเขตอ่ืน เลือก “สถานที่จัดการเรียนการสอนอ่ืน ๆ” 
จะมีกล่องข้อความให้ระบุวิทยาเขตที่เปิดสอน 

 ส่วนที่ 1.2 ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
    ก) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    (ก) รูปแบบ จะแสดงระดับปริญญาของหลักสูตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  
  (ข) เลือกระดับและประเภท ปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยให้เลือกตามประเภทของหลักสูตร (หมวดที่ 1 ข้อ 5.1 และ 5.2) 
 ปริญญาโท / ปริญญาเอก กรณีหลักสูตรมีหลายแผน / แบบ 
ให้ระบุให้ครบถ้วน (หมวดที่ 1 ข้อ 4) 
  (ค) หลักเกณฑ์การเรียกชื่อให้เลือก “เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา” 
  (ง) เลื่อกชื่อปริญญา โดยเลือกที่ชื่อปริญญาที่ระบบปรากฏมาให้ 
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  (จ) ชื่อสาขาวิชา กรณีของมหาวิทยาลัยหากหลักสูตรใดที่ชื่อปริญญา
มีระบุ “แขนงวิชา” หรือ “วิชาเอก” ให้บันทึกชื่อ “แขนงวิชา” หรือ “วิชาเอก” เป็นภาษาไทย โดย
ไม่ต้องระบุค าว่า “แขนงวิชา” หรือ “วิชาเอก” น าหน้า  

 ส่วนที่ 1.3 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 ก) วิชาเอก ให้ระบุว่า “มี” หรือ “ไม่มี” วิชาเอก (หมวดที่ 1 ข้อ 3     
แต่ถ้าชื่อหลักสูตรที่มีวิชาเอกจะไม่น าชื่อวิชาเอกมาระบุในส่วนนี้)  ซึ่งจะไปสอดคล้องกับส่วนที่ 2 
เกี่ยวกับการบันทึกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 การระบุวิชาเอกของหลักสูตร เพ่ือให้สามารถระบุ “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” จ าแนกตามวิชาเอกได้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 (วิชาเอกละไม่น้อยกว่า 3 คน) 
 ข) โครงสร้างหลักสูตร ให้ เลือก “บันทึกโครงสร้างหลักสูตร”             
ให้คัดลอกโครงสร้างหลักสูตร จากหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.2 โดยไม่ต้องคัดลอกชุดวิชา 
 เมื่อบันทึกโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตร และระบุจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (หมวดที่ 1 ข้อ 4) 
 ค) ภาษาท่ีใช้ (หมวดที่ 1 ข้อ 5.2) 
 ง) การรับผู้เข้าศึกษา (หมวดที่ 1 ข้อ 5.3) 
 จ) ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน (หมวดที่ 1 ข้อ 5.4) หากไม่มีให้เลือก 
“ไม่มี” กรณีมีความร่วมมือให้เลือก “มี” และระบบจะให้แนบไฟล์ MOU ด้วย  
 ฉ) การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา (หมวดที่ 1 ข้อ 5.5) 
 ข. ส่วนที่ 2 “ข้อมูลอาจารย์” ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 ก) ก าหนดเปิดสอน (หมวดที่ 1 ข้อ 6) ระบุภาคการศึกษาท่ีปีการศึกษา
ที่เริ่มสอน และวันที่ก าหนดเปิดสอนของภาคการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร โดยเลือกตามปฏิทินตามที่
ระบุในหมวดที่ 3 ข้อ 2.1 (ภาคต้น = ภาคการศึกษาที่ 1 / ภาคปลาย  = ภาคการศึกษาที่ 2 / ภาคพิเศษ = 
ภาคฤดูร้อน)  ดังนี้ 

ปริญญาตรี  
   ภาคต้น                วันที่ 15 กันยายน ถึง 19 มกราคม ของทุกปี 
 ภาคปลาย  วันที่ 15 มีนาคม ถึง 15 กรกฎาคม ของทุกปี 
 ภาคพิเศษ  วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี  
 ปริญญาโท / ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ภาคต้น วันที่ 15 กันยายน ถึง 20 มกราคม ของทุกปี 
 ภาคปลาย วันที่ 15 มีนาคม ถึง 20 กรกฎาคม ของทุกปี 



75 

 ภาคพิเศษ    วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี* 
หมายเหตุ  * หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่มีภาคพิเศษ  

 ปริญญาเอก 
 ภาคต้น  วันที่ 15 กันยายน ถึง 20 มกราคม ของทุกปี 
 ภาคปลาย วันที่ 15 มีนาคม ถึง 20 กรกฎาคม ของทุกปี 
 ข) ระบบจะให้แนบไฟล์ “มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย” ในครั้งที่มี     
การอนุมัติหลักสูตร (จะด าเนินการแนบร่างมติสภามหาวิทยาลัยให้กับทุกหลักสูตรไปพลางก่อน) 
 ค) การบันทึกข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (ก) กรณีมีวิชาเอก ให้เลือกชื่อ “ชื่อวิชาเอก” ข้อมูลจะเชื่อมโยงกับ 
หมวดที่ 1 ข้อ 3 เพ่ือเลือกรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร             
ทีละวิชาเอก ตามวิชาเอกท่ีระบุไว้ 
    (ข) การเลือกรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยค้นหา
รายชื่อ พิมพ์ชื่อหรือนามสกุลที่ต้องการค้นหา ระบบจะท าการค้นหารายชื่อตามที่ระบุไว้ และให้เลือก
รายชื่อ เมื่อค้นหารายชื่ออาจารย์ครบถ้วนแล้ว จะมีแสดงรายชื่ออาจารย์และเลขประจ าตัวประชาชนใน
กล่องข้อความ เพ่ือให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการยืนยันเมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ยืนยัน        
การเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  (ค) การเลือกรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยค้นหารายชื่อ 
พิมพ์ชื่อหรือนามสกุลที่ต้องการค้นหา (ด าเนินการเหมือนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) โดยให้
ยืนยันการเลือกอาจารยประจ าหลักสูตร 
  (ง) การบันทึกประวัติการศึกษาอาจารย์ ต้องบันทึกข้อมูลประวัติ
การศึกษาทีละระดับการศึกษา ให้ครบทุกระดับการศึกษา (สอดคล้องกับที่ปรากฏในเล่ม มคอ.2)     
โดยระบุ “ระดับการศึกษา” (เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) “ปีที่จบการศึกษา” ระบุเป็น 
พ.ศ. “ชื่อหลักสูตร / ชื่อปริญญาที่จบการศึกษา” โดยระบุแบบย่อ (เช่น วท.บ. วศ.บ. ศษ.บ. ปร.ด. 
M.S. M.Eng. Ph.D. เป็นต้น) “สาขาวิชาที่จบการศึกษา” โดยไม่ต้องระบุเครื่องหมายวงเล็บ           
“ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา” เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ University of 
Tennessee, USA เป็นต้น 
 (จ) การบันทึกผลงานทางวิชาการในระบบ CHECO จะต้องบันทึก
ข้อมูลบรรณานุกรมของอาจารย์ให้ครบถ้วนตามที่ปรากฏใน มคอ.2 และเลือกเกณฑ์มาตรฐาน        
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ดังภาพแสดงหน้าจอภาคผนวก ฏ และระบุเดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่ผลงาน  
 (ฉ) ระบบจัดการศึกษา การจัดการศึกษา ให้เลือก “ระบบทวิภาค......” 
การจัดการศึกษาฤดูร้อน ให้ระบุ “มี” หรือ “ไม่มี” ตามที่หลักสูตรระบุไว้ (หมวดที่ 3 ข้อ 1.1 และ 1.2) 
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 ค. ส่วนที่ 3 “คุณสมบัติผู้เรียน” ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 ก) ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน บันทึกผลการเรียนรู้ของ      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ครบทุกข้อย่อยทั้ง 5 ด้าน (1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 . ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข            
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) เฉพาะในหลักสูตรปริญญาตรี (หมวด 4 ข้อ 3) ส าหรับ 
PLO ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้เว้นว่างไว้ เนื่องจากยังไม่มี  
 ข) ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ให้ครบทุกข้อย่อยทุกด้าน          
(หมวดที่ 4 ข้อ 2) และบันทึกผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Programme Learning Outcomes : 
PLOs) ของหลักสูตร (หมวด 2 ข้อ 1.4) 
 ค) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา บันทึกใน
ระบบตามท่ีระบุในมคอ.2 หมวด 2 ข้อ 1.5 
 ง) คุณสมบัติผู้เรียน ให้บันทึกคุณสมบัติผู้เรียน โดยให้ระบุรายละเอียด 
(สามารถคัดลอกข้อความมาจากหมวดที่ 3 ข้อ 2.2) ที่ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาฯ 
แต่ละระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย 
 จ) จ านวนนักศึกษา (หมวดที่ 3 ข้อ 2.5) จ านวนนักศึกษา ให้เลือก
ระดับปริญญา (ซึ่งจะสัมพันธ์กับข้อมูลที่บันทึกในส่วนที่ 1) กรณีบัณฑิตศึกษา (ตัวอย่างระดับปริญญาโท
มี 2 แผน ต้องระบุจ านวนนักศึกษาท้ัง 2 แผนให้ครบถ้วน โดยจัดท าทีละแผน) 
 ฉ) ระบุจ านวนชั้นปี.... . ถึงปีที่ . . .... และระบุปีการศึกษาที่ .... .             
ถึงปีการศึกษาที่ ........ เพ่ือสร้างตาราง และบันทึกจ านวนนักศึกษาจ านวนนักศึกษาที่คาดว่า จะเข้า
ศึกษาและส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปีการศึกษา .............. ถึงปีการศึกษา ............. ตามท่ีระบุใน มคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.5   
 ช) บันทึกระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับที่ระบุในหลักสูตร (หมวดที่ 3 
ข้อ 2.7) 
 ซ) ระบุค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) ให้สอดคล้องกับท่ีระบุในหลักสูตร 
(หมวดที่ 3 ข้อ 2.6) 
 ฌ) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 บันทึกเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยให้ระบุรายละเอียด (สามารถ 
คัดลอกข้อความมาจากหมวดที่ 5 ข้อที่ 3) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาฯ แต่ละ
ระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย 
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 ญ) การแนบไฟล์ 
 การแนบไฟล์ มคอ.2 ต้องเป็นเล่ม มคอ. 2 ที่อธิการบดีลงนาม 
รับรองความถูกต้อง และปั๊มครั้งที่ วันที่ที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตร
แล้วเท่านั้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่อนุมัติ
หลักสูตร) และหนังสือรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ ระบบ CHECO จะแสดงผลการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน     
หากหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดจะแสดงผลว่า 
“หลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”       
หากหลักสูตรดังกล่าวไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่  สป.อว. ก าหนดจะแสดงผลว่า “หลักสูตร      
ไมส่อดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง” และไม่แนะน า
ให้ผู้เรียนเข้าศึกษา แต่ไม่ห้ามหากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ชะลอการรับ
นักศึกษาทันที  
 4.1.2 ประสานงานและด าเนินการกรณีมีปัญหา ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตใน          
การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร และ สป.อว. ขอให้จัดท าข้อมูลเพิ่มเติม / ปรับแก้ข้อมูล 
 4.1.3 กรณีที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรนานเกินเวลาที่ก าหนด      
15 วัน งานพัฒนาหลักสูตรจัดท าหนังสือเร่งรัดการพิจารณา พร้อมทั้งประสานงานด้วยวาจาเป็นระยะ ๆ  
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร  
 4.1.4 เมื่อ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว สป.อว. จะส่งหลักสูตรให้
ส านักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิ และส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์
ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4.1.5 เมื่อหลักสูตรได้รับการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ / พิจารณาความ
สอดคล้องหลักสูตรจาก สป.อว. งานพัฒนาหลักสูตรด าเนินการดังนี้ 
    1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร  โดย
ด าเนินการ  
 (1) จัดท าข้อมูลรายชื่อหลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาว่าหลักสูตรสอดคล้อง
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องน าเผยแพร่ในอินทราเน็ต 
 (2) จัดท าหนังสือถึงสถานสื่อสารองค์กร เพ่ือขอความร่วมมือลงข่าว
ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ  
 2) เสนอเรื่อง สป.อว. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร/ พิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และเวียนแจ้งสาขาวิชา กองแผนงาน    
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ส านักทะเบียนและวัดผล (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี) ส านักบัณฑิตศึกษา (กรณีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) และฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ ทราบ 
 3) ตอบปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) รวบรวม และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 
 (2) ตอบปัญหาหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และนักศึกษาเกี่ยวกับ
การรับรองหลักสูตรของ สป.อว.  

 4.2 การเสนอหลักสูตรใหม่ต่อสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) เพื่อรับรองหลักสูตร 
 กรณีหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพเป็นการเฉพาะ 
งานพัฒนาหลักสูตรด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้   
 4.2.1 จัดท าหนังสือถึงสาขาวิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือสอบถามว่าต้องการให้
หน่วยงานใดรับรองหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร 
  4.2.2 ด าเนินการจัดท าเป็นเล่มเอกสารหลักสูตร พร้อมทั้งจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง      
เพ่ือประกอบการขอรับรองหลักสูตร / ปริญญา หรือสถาบันก่อนการเปิดสอนเพ่ือป้องกันการก้าวล่วง 
หรือซ้ าซ้อนกับวิชาชีพที่มีกฎหมายวิชาชีพควบคุมก ากับ ทั้งนี้ จะเสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. ก่อนเสนอ
สภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ หรือจะต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพก่อนเสนอ 
สป.อว. ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สป.อว. ซึ่งจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 4.2.3 ประสานงานกับสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการให้       
ความเห็นชอบหลักสูตร / รับรองหลักสูตร / ปริญญา โดยติดตามเร่งรัดทุก 3 เดือน 
 4.2.4 ประสานงานสาขาวิชาและด าเนินการกรณีมีปัญหา ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตใน
การพิจารณารับรองหลักสูตร เพ่ือจัดท า / ปรับแก้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 4.2.5 เมื่อหลักสูตรได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ การรับรองคุณวุฒิและ   
การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งจากส านักงาน ก.พ. และ ส านักงาน ก.ค.ศ งานพัฒนา
หลักสูตรด าเนินการดังนี้  
 1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรองหลักสูตร / ปริญญาของสภาวิชาชีพ / องค์กร
วิชาชีพ โดยด าเนินการ  
 (1) จัดท าข้อมูลรายชื่อหลักสูตรที่สภาวิชาชีพ  / องค์กรวิชาชีพพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วน าเผยแพร่ในอินทราเน็ต 
 (2) จัดท าหนังสือถึงสถานสื่อสารองค์กร เพ่ือขอความร่วมมือลงข่าว
ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่าง ๆ  



79 

 2) เสนอเรื่องต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และเวียนแจ้งสาขาวิชา          
กองแผนงาน ส านักทะเบียนและวัดผล (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ) ส านักบัณฑิตศึกษา         
(กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) และฝ่ายต ารา ส านักวิชาการ ทราบ 
 3) ตอบปัญหาเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ การรับรองคุณวุฒิ
และการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งจากส านักงาน ก.พ. และ ส านักงาน ก.ค.ศ ความ
สอดคล้องของหลักสูตร ดังนี้ 
 (1) รวบรวม และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 
 (2) ตอบปัญหาหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และนักศึกษาเกี่ยวกับ
การรับรองหลักสูตร  
 

5. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานบริการวิชาการหลักสูตร 
 

 งานพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติงานบริการวิชาการหลักสูตรโดยวิเคราะห์หลักสูตรและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 
 5.1 ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น โดยจัดท าสรุปข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง และเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และผลสรุปให้ผู้ที่มอบหมาย 
 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรที่พัฒนา / ปรับปรุงทุกหลักสูตรเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์
ของประกาศ มสธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตร การผลิต และการปรับปรุงชุดวิชา พ.ศ. 2565 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือก าหนดกรอบวิธีการผลิต / 
ปรับปรุงชุดวิชาให้สอดคล้องกับความคุ้มทุนของหลักสูตร จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และ
จ านวนหนังสือคงเหลือในคลัง โดยน าข้อมูลดังกล่าวเสนอสภาวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และ สป.อว. 
 5.3 ประสานงาน รวบรวม และวิเคราะห์การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร / 
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร / คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหส้าขาวิชาเพื่อรับทราบ 
ด าเนินการ ดังนี้ 
 5.3.1 ประสานงานกับสาขาวิชาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร / 
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 5.3.2 รวบรวม และสรุปข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร /
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร / คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจากมติสภาวิชาการ และค าสั่ง
มหาวิทยาลัย 
 5.3.3 วิเคราะห์และตรวจข้อมูลการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
/ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ มสธ. 
เรื่อง ระบบและกลไก การพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.2554  
 5.3.4 เสนอความคิดเห็นต่อผู้อ านวยการส านักวิชาการ รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ 
 5.3.5 ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร / คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร / คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแก่สาขาวิชา 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

6. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานบริการข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาหลักสูตร 
 

 งานพัฒนาหลักสูตร เป็นหน่วยงานที่ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอ 
สป.อว. ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.ค.ศ. และสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้าม)ี รับรองหลักสูตรและ
คุณวุฒิ จึงต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานและการ
อ้างอิง เช่น ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับหลักสูตร หนังสือ
ของ สป.อว. หนังสือของส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.ค.ศ. และสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ที่
รับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ หลักสูตรฉบับที่ สป .อว. ประทับตรารับรองและรับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร/พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตร จึงรวบรวม และจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่ทางระบบอินทราเน็ต รวมทั้งต้องให้ค าแนะน า ตอบ
ปัญหา ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแก่สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกัน มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
 6.1 ส ารวจ ติดตาม รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ที่ สป .อว . พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ  / พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร           
สภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) พิจารณารับรองหลักสูตร ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.ค.ศ. 
รับรองคุณวุฒิแล้ว หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สป.อว. และสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ 
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(ถ้ามี) และประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ รายชื่อและจ านวนหลักสูตรที่
บรรจุใน / นอกแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและพัฒนาต่อเนื่อง รายชื่อและจ านวนหลักสูตรที่พัฒนา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายชื่อและจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรและข้อมูล การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
มติสภาวิชาการ มติสภามหาวิทยาลัย 
 6.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามข้อ 6.1 โดยบันทึกข้อมูลในตารางแบบฟอร์มรูปแบบ 
Microsoft Word และ Excel แล้วแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ PDF 
 6.3 เผยแพร่ข้อมูลทางอินทราเน็ต เพ่ือให้ผู้บริหาร สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
 6.4 ปรับปรุง และตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
พร้อมแจ้งสาขาวิชากรณีที่หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาทุก ๆ 3 เดือน  
 6.5 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และให้บริการข้อมูลที่เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
 6.5.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ให้บริการข้อมูล และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรแก่สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ       
การรับรองหลักสูตร และเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง และสอดคล้องกับเกณฑ ์
 6.5.2 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ     
การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระจาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง       
การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของส านักวิชาการให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
สาขาวิชา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ต่าง ๆ และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นต้น 
 



 
 

บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร 
  
 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ ผู้เขียน      
ได้เขียนโดยยึดระบบ กลไก หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ข้อควรค านึงถึง
ตลอดจนข้อสังเกตที่ได้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดังที่ได้กล่าวโดยละเอียดในบทที่ 4 นั้น 
เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรมีแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการด้านหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึง
สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบภาระงานพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  
 

1. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร 
 

1.1 ปัญหา อุปสรรค 
  ผู้เขียนรวบรวมปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรที่ผ่านมาไดด้ังนี้  
 

ตารางที ่5.1 ปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร 
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

1. การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
 1.1 ความรู้ของฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 
 

 
 
 
- ผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการพัฒนาหลักสูตรยังขาดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตรที่ สป.อว. ก าหนดขึ้นใหม่ เช่น หลักสูตรปริญญาโท
ควบปริญญาเอก หลักสูตรใหม่ไขว้ข้ามศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี
แบบใหม่ (ไม่สังกัดสาขาวิชา) หรือการจัดการศึกษาที่แตกต่าง
จากมาตรฐานการอุดมศึกษา  (High Education Sandbox) 
เป็นต้น 
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 1.2 การศึกษาความเป็นไปได้
ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญา 
 

- ความเข้าใจในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาของผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการ           
ไม่ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนขั้นตอนและ      
แนวปฏิบัติ ในระดับมหาวิทยาลัย  รวมถึงความเข้าใจใน         
การวิเคราะห์แนวโน้มจุดคุ้มทุนของหลักสูตร ประกอบกับ   
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการรับ ส่งข้อมูล อันเนื่องมาจาก
การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานผู้รับบริการ (คณาจารย์ 
บุคลากรประจ างานเลขานุการกิจสาขาวิชา ทั้ง 12 สาขาวิชา) 
กับหน่วยงานผู้ให้บริการ (งานพัฒนาหลักสูตร) 

 1.3 การจัดหลักสูตรเข้า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย 
 
 

1.3.1 ผู้รับบริการ (สาขาวิชา) เสนอหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเพ่ือจะด าเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร แต่ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาหลักสูตรได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน จึงเกิดความล่าช้าและส่งผล
กระทบให้หลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ตอบสนองต่อ
กระแสสังคม กลุ่มเป้าหมายและตลาดแรงงานตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  

 1.3.2 ผู้รับบริการไม่ได้เสนอขอเลื่อนก าหนดการเปิดสอน
หลักสูตร หรือการยุติ / ไม่เปิดสอนตามหลักสูตร ส่งผลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบแผน การพัฒนาหลักสูตร / เปิด
หลักสูตรที่แน่นอน 

 1.4 การจัดท าร่างรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) และ 
การน าเสนอหลักสูตรต่อ       
ที่ประชุมต่าง ๆ  
 

1.4.1 การจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตรของผู้รับบริการ
เกิดความสับสน เนื่องจากการปรับ / เพ่ิมเติมเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติทั้งในส่วนของ 
สป.อว. และมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ Template มคอ. 2 หัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตร ตลอดจนขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตร แบบฟอร์มต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ      
ผู้ให้บริการยังขาดความชัดเจนในการให้ในบริการข้อมูลแก่
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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2. การวิเคราะห์และตรวจร่าง
รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) 

2.1 การปรับแก้ร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของ
ผู้รับบริการยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
เกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนตาม
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของส านักวิชาการ  

 2.2 การพัฒนาหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาใน
แผนพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากการจัดส่งร่างของผู้รับบริการมี
ความล่าช้า ส่งผลให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนมีเวลา
กระชั้นชิดในการตรวจร่างหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเวลา     
10 วันท าการ (นับตั้งแต่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนรับ
เรื่องจนถึงส่งเรื่องกลับสาขาวิชา) ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณของส านักวิชาการ เนื่องจากต้อง
ตรวจร่างหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรหรือมีภาระงานด้านอื่น ๆ 
ที่เร่งด่วน 

3. การติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าในการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ 
 

- การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร แม้ว่าจะมี
ระบบการติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระยะ แต่ข้อมูลที่
ได้รับจากการติดตามไม่ครบถ้วนและการส่งกลับข้อมูลไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้การรายงานผลการด าเนินงาน
ล่าช้า 

4. การเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ 
สป.อว. และสภาวิชาชีพ/
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) เพ่ือ
รับรองหลักสูตร 
    - การบันทึกและน าส่งข้อมูล
หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจาก  
สภามหาวิทยาลัยผ่านระบบ 
CHECO 

 
 
 
 
- ผู้ ให้บริการประสบปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลส าคัญ        
บางประการ เช่น ข้อมูลคุณวุฒิ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา และ 
พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ที่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับใน
ระบบ CHECO สป.อว. จึงมีข้อสังเกตในหลักสูตรประเด็นนี้
บ่อยครั้ง ส่งผลให้หลักสูตรได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง
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ล่าช้ากว่าก าหนด และส่งผลต่อการปฏิบัติ งานของผู้บันทึก
ข้อมูลที่มีภาระงานด้านอ่ืน ๆ ที่เร่งด่วน 

5. การบริการวิชาการ 
หลักสูตร 
    - การประสานงาน รวบรวม 
วิเคราะห์และตรวจข้อมูล 

 
 
- การรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์เกิดความล่าช้าและ    
ขาดความครบถ้วน 

6. การบริการข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาหลักสูตร 
   - ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
- ข้อมูลสารสนเทศของงานพัฒนาหลักสูตรยังขาดการจัดเก็บท่ี
เป็นระบบ 

 

1.2 แนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร 

 จากสภาพปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียน    
ขอเสนอแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรดังนี้  
 1.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
       1) ผู้ให้บริการควรจัดท าคู่มือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตรที่ สป.อว. ก าหนดขึ้นใหม่ เช่น หลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก หลักสูตรใหม่ไขว้      
ข้ามศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรีแบบใหม่ (ไม่สังกัดสาขาวิชา) หรือ การจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษา (High Education Sandbox) เป็นต้น 
     2) ผู้ให้บริการควรก าหนดและจัดท าขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญา รวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มจุดคุ้มทุนของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

 3) ผู้รับบริการควรพัฒนาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือป้องกันความล่าช้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหลักสูตร และเพ่ือให้หลักสูตร
สามารถตอบสนองต่อกระแสสังคม กลุ่มเป้าหมายและตลาดแรงงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 1.2.2  การวิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ 
    1) ผู้ให้บริการควรก าหนดและจัดท าขั้นตอนการจัดท าร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติทั้งในส่วนของ 
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สป.อว. และมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งก าหนดแผนการก ากับติดตามการด าเนินงาน
และความถูกต้องของการรา่งรายละเอียดของหลักสูตร 
 2) ควรมีการท าความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการปรับแก้                  
ร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์อ่ืนๆ          
ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนตามข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของส านักวิชาการ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลา                
ในแผนพัฒนาหลักสูตร 
  1.2.3  การติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการพฒันาหลักสูตรใหม่ 
    - ควรมีการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระยะและ
เป็นไปตามแผนการก ากับติดตามของงานพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.2.4  การเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. และสภาวิชาชีพ / องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)     
เพ่ือรับรองหลักสูตร 
   - ผู้ให้บริการควรชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับบริการเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลใน           
ร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับข้อมูลส าคัญบางประการ 
เช่น ข้อมูลคุณวุฒิ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา และ พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ  /
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพด้านระยะเวลาในการตรวจสอบ 
  1.2.5  การบริการวิชาการหลักสูตร 
         1) ผู้ให้บริการควรก าหนดวิธีการในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการออกแบบการเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน 
 2) ผู้ให้บริการควรประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ     
การด าเนินงานด้านหลักสูตร ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนระดับปริญญา      
ขั้นตอนการเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาต่อคณะกรรมการ
วิเคราะห์การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหลักสูตร
ระหว่างส านักวิชาการ ในฐานะหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบด้านหลักสูตร กับ
สาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้มีการประสานงานที่ดี การจัดท าหลักสูตรเป็นไปในแนวเดียวกันซึ่งจะช่วยให้
การด าเนินการด้านหลักสูตรเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 1.2.6  การบริการข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาหลักสูตร  
         - ผู้ให้บริการควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของงานพัฒนาหลักสูตรให้เป็น
ระบบและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้งานพัฒนาหลักสูตรสามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร 
 

 จากสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
ข้างต้น ผู้เขียนขอน าเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  
 2.1 ควรพัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรม สัมมนา เพ่ือเสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ
ด าเนินงานสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับมาปรับรูปแบบการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรเพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรมีโอกาสส าเร็จ
มากขึ้น ได้แก่ การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวจ าลองธุรกิจ (Business 
model canvas) ซึ่งวัตถุประสงค์ของแบบจ าลองพิมพ์เขียวธุรกิจมี 3 ประการคือ 1) เพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน 2) เพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมายและแผนปฏิบัติการเรียนการสอนและ      
3) เพ่ือประมาณการและควบคุมงบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ โดยตั้งค าถามหลัก 4 ข้อคือ        
1) กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาคือใคร 2) ค่านิยมร่วมที่จะถ่ายทอดแก่นักศึกษาคืออะไร 3) จะด าเนินการ
เรียนการสอนให้ส าเร็จอย่างไร 4) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพ่ือลดต้นทุน เพ่ือบรรลุเป้าหมายและ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.2 ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองแผนงาน เป็นต้น
เพ่ือให้บุคลากรของงานพัฒนาหลักสูตร สามารถวิเคราะห์หลักสูตรโดยพิจารณาจากตัวเลขประมาณ
การรายได้ รายจ่าย จ านวนนักศึกษา และแนวโน้มจุดคุ้มทุนของหลักสูตรในเบื้องต้นได ้
 2.3 ควรจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเป็นแบบฟอร์มส าหรับผู้จัดท า
หลักสูตรบันทึกรายละเอียดตามหัวข้อต่าง ๆ ตาม Template มคอ.2 รายละเอียดใดที่ทุกหลักสูตร
ต้องใช้ร่วมกัน ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นโยบาย สป.อว. ประกาศ 
ระเบียบ ในแต่ละหัวข้อที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์การวิเคราะห์ / ประเด็นที่ตรวจหลักสูตรปรากฏอยู่ใน
โปรแกรม เพ่ือความสะดวกในการจัดท าหลักสูตร พร้อมทั้งมีแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อน ามาประเมินและปรับปรุงโปรแกรมต่อไป 
 2.4 ควรจัดจ้างผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาระบบสารสน เทศแบบออนไลน์ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตร พร้อมทั้งมีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือ
น ามาประเมินและปรับปรุงระบบต่อไป 
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 2.5 ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรในระบบออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลการ
พัฒนาหลักสูตร ฐานข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ และฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น เพ่ือติดตามสถานะของแต่ละหลักสูตรว่าด าเนินการน าเสนอ  
หลักสูตรใหม่ถึงขั้นตอนใดสามารถวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราก าลัง 
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ภาพขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา 
  

เริ่มกระบวนการ 

จดัหลกัสตูรท่ีมี
แผนจะศกึษา
ความเป็นไปได้
ในการเปิดสอน     
เขา้แผนปฏิบตัิ

ราชการ
ประจ าป ี

เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเปิด
สอนหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 

คณะกรรมการด าเนินการ
วิเคราะหต์ามประเดน็การศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการเปิดสอน

หลกัสตูร 

เสนอผลการศกึษาฯ ตอ่

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 

ด าเนินการเสนอแตง่ตัง้
คณะกรรมการพฒันา

หลกัสตูร 
สิน้สดุ

กระบวนการ 

เสนอเรื่องตอ่คณะกรรมการวิเคราะห์
การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรเพ่ือ
พิจารณากรอบแนวทางและหลกัเกณฑ์
ในการพฒันาหลกัสตูร/ชดุวิชา 

 

เสนอผลการศกึษาฯ และ           
กรอบแนวทางและหลกัเกณฑใ์น    
การพฒันาหลกัสตูร/ชดุวิชาตอ่        

สภาวิชาการ 
 

สภาวิชาการ
พิจารณา 

ควรเปิดสอน 

ไมค่วรเปิดสอน 
พิจารณายตุกิารด าเนินการ

พฒันาหลกัสตูรหรือ           
หาแนวทางจดัการเรียน       
การสอนรูปแบบอ่ืน 
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ภาคผนวก ข 
ภาพหน้าจอแสดงลิงค์ข้อความเพื่อไปยังแบบฟอร์มบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ 
วิพากษ์หลักสูตรต่อสภาวิชาการ และแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณาจารย์ มสธ. 

เพื่อเข้าร่วมในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาพหน้าจอแสดงลิงค์ข้อความเพ่ือไปยังแบบฟอร์มบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ วิพากษ์
หลักสูตรต่อสภาวิชาการ และแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณาจารย์ มสธ.เพ่ือเข้าร่วมใน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ที่มา: ส านักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน. (2565). แบบฟอร์มต่างๆ. สืบค้นจาก 
http:/eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Up65/Form/Form.html 
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ภาคผนวก ค 
ภาพหน้าจอแสดงลิงค์ข้อความเพื่อไปยังปก-สารบัญ และ Template ตาม 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
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ภาพหน้าจอแสดงลิงค์ข้อความเพ่ือไปยัง ปก-สารบัญ และ Template มคอ.2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
ที่มา: ส านักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน. (2565). แบบฟอร์มต่างๆ. สืบค้นจาก 
http:/eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Up65/Form/Form.html 
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ภาคผนวก ง 
ภาพหน้าจอแสดงลิงค์ข้อความเพื่อไปยังแบบฟอร์มการน าเสนอหลักสูตรเพื่อจัดเข้า 

วาระการประชุมสภาวิชาการ กรณีหลักสูตรใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพหน้าจอแสดงลิงค์ข้อความเพ่ือไปยังแบบฟอร์มการน าเสนอหลักสูตรเพ่ือจัดเข้าวาระการประชุม         
สภาวิชาการ กรณีหลักสูตรใหม่ 
ที่มา: ส านักวิชาการ หน่วยเลขานุการกิจสภาวิชาการ. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สืบค้นจาก http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Meetings/AcSenate/index.html 
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ภาคผนวก จ 
ภาพหน้าจอแสดงลิงค์ข้อความเพื่อไปยังแบบฟอร์มเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
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ภาพหน้าจอแสดงลิงค์ข้อความเพ่ือไปยังแบบฟอร์มเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย   
ที่มา: ส านักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน. (2565). แบบฟอร์มต่างๆ. สืบค้นจาก 
http:/eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Up65/Form/Form.html 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
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บนัทกึโครงสรา้งหลกัสตูรในระบบ 
โครงสรา้งหลกัสตูร/ชดุวิชา (SJ) 

 

   ผา่น 

เห็นชอบ 

สาขาวิชา ส านักวิชาการ สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย สป.อว./หน่วยงานภายนอก 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

จดัหลกัสตูรเขา้                
แผนปฏบิตัิราชการประจ าปี 

เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันา
หลกัสตูรตอ่สภาวิชาการ 

 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรจดัท า     
รา่ง  มคอ.2 ภายใตก้รอบการวิเคราะห์
หลกัสตูร/ ชุดวิชาที่สภาวิชาการเห็นชอบ 

 

เสนอแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒิุภายนอก
เป็นผูว้ิพากษห์ลกัสตูรหรอืสมัมนา

เก่ียวกบัหลกัสตูร 
 

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 

จดัท าหนงัสือสง่ส  านกัวิชาการเพื่อ
เสนอหลกัสตูรตอ่สภามหาวิทยาลยั 

 

ไมผ่า่น 

เริม่กระบวนการ 

ส ารวจปัญหา ความตอ้งการ และ
ความเป็นไปไดใ้นการเปิดสอนหลกัสตูร 

น าเสนอเรือ่งตอ่                  
สภามหาวิทยาลยัเพื่อ   

พิจารณา 

แจง้สาขาวิชาใหป้รบัแก ้                 
ตามขอ้สงัเกตของ สป.อว. 

น าเขา้ระบบ CHECO 

ตรวจ มคอ.2 
และแบบเสนอเรือ่งฯ 

สิน้สดุกระบวนการ 

อนมุตั ิ

ไมเ่ห็นชอบ 

 สภามหาวิทยาลยั
อนมุตัิหลกัสตูร 

 
สภาวิชาการ 

พิจารณาหลกัสตูร 

ไมอ่นมุตั ิ

สอดคลอ้ง 

ขอ้มลูหลกัสตูร 
ไมส่อดคลอ้ง 

 
สป.อว.พิจารณา

ความสอดคลอ้งของ
หลกัสตูร 

ส านกังาน ก.พ. และ
ส านกังาน ก.ค.ศ. 

พิจารณารบัรองคณุวฒิุ 

บนัทึกแจง้สาขาวิชาและ 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ภาพขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

ตารางแสดงรายชื่อข้อบังคับ ประกาศ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร  
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรี  

และระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตารางแสดงรายชื่อข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 1) ระดับปริญญาตรี  

ข้อบังคับ ประกาศ เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.
2557 

 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
การศึกษาข้ันปริญญาตรี 
พ.ศ.2562 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสโุขทัย 
  ธรรมาธิราช ว่าด้วยการก าหนด  
   ต าแหน่งทางวิชาการของ 
 บุคลากรมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2561 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/
สาขาวิชา มคอ.1 (ถ้ามี) 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง    
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559 

 -  ประกาศ / ข้อบังคับของสภาวิชาชีพ /  
  องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เรื่อง ระบบและกลไก การพัฒนา ปรับปรุง 
และบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2554 
- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
เรื่อง เกณฑ์การก าหนดชุดวิชาศึกษาทั่วไป  

  ส าหรับบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
 (ปวส.) พ.ศ.2556 

- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 
  เลือกเสรี พ.ศ.2562 
 
 
 

- พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วย ปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5) 

  พ.ศ.2543 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการ 
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการฯ 
พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 (กรณีหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติจาก       
สภามหาวิทยาลัยระหว่าง
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 
ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565) 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการ 
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ 
ด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการฯ พ.ศ. 2563 
(กรณีหลักสูตรที่ได้รับ 
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ข้อบังคับ ประกาศ เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ธรรมาธิราช เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2562 
- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ธรรมาธิราช เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิต 

  ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
  ธรรมาธิราช พ.ศ.2564 

- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  เรื่อง การก าหนดเวลาการศึกษาของชุดวิชา  
  พ.ศ.2564 

- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตร     

การผลิต และการปรับปรุงชุดวิชา พ.ศ. 2565  

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ต้ังแต่วันที่ 24 มิถุนายน 
2565 เป็นต้นไป) 
- หลักสูตรหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2558 
- แผนการพัฒนาหลักสูตร  
ส าหรับหลักสูตรที่      
เปิดสอนภาคต้นและ        
ภาคปลาย 
- แผนการผลิตเอกสาร 
การสอน และสื่อเสริม  
(ผลิตใหม่) ภาคต้นและ 
ภาคปลาย 
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2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อบังคับ ประกาศ เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
  สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 

หลักสูตรนานาชาติ  
  พ.ศ.2557 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
  สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2560 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
  สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย

การก าหนดต าแหน่งทาง 
วิชาการของบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขา/สาขาวิชา มคอ.1 (ถ้ามี) 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  

 หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 
 พ.ศ.2559 

- ประกาศ/ข้อบังคับของสภาวิชาชีพ/ 
  องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย  
 ธรรมาธิราช เรื่อง ระบบและกลไก      

การพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.2554 

- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ธรรมาธิราช เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก พ.ศ.2561 

- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  

  ระดับปริญญาโท พ.ศ.2564 
- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.2564 

- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง การก าหนดเวลาการศึกษาของชุดวิชา 
พ.ศ.2564 

- พระราชกฤษฎีกา      
ว่าด้วย ปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อ    
ส าหรับสาขาวิชา     
ครุยวิทยฐานะและ  

  เข็มวิทยฐานะของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2543 

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการฯ พ.ศ. 2560 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กรณีหลักสูตรที่ได้รับ
อนุมัติจาก 

  สภามหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 24 
มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 
23 มิถุนายน 2565) 
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ข้อบังคับ ประกาศ เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตร  
    การผลิต และการปรับปรุงชุดวิชา        

พ.ศ. 2565  
 

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการฯ พ.ศ. 2563  
(กรณีหลักสูตรที่ได้รับ
อนุมัติจาก 

  สภามหาวิทยาลัยตั้งแต่
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป) 

- แผนการพฒันา
หลักสูตรส าหรับ
หลักสูตรที่เปิดสอน 
ภาคต้นและภาคปลาย 

- แผนการผลิตเอกสาร
การสอน และสื่อเสริม 
(ผลิตใหม่) ภาคต้นและ
ภาคปลาย 

ที่มา: ธนัญญา เฉลยผล, 2563 
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ภาคผนวก ซ 
ภาพหน้าจอแสดงการเผยแพร่หลักเกณฑ์เก่ียวกับหลักสูตรของ มสธ. / 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตรของ สป.อว. และอ่ืนๆ เพ่ือลิงค์ไปยังข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพหน้าจอแสดงการเผยแพร่หลักเกณฑ์เก่ียวกับหลักสูตรของ มสธ. / หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตร
ของ สป.อว. และอ่ืนๆ เพ่ือลิงคไ์ปยังข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาหลักสูตร 
ที่มา: ส านักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน. (2565). หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตรของ มสธ. / 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตรของ สป.อว. และอ่ืน .ๆ สืบค้นจากhttps://oaa_intra.stou.ac.th/curriculum/home/ 
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ภาคผนวก ฌ 
ภาพหน้าจอแสดงลิงค์ข้อความเพื่อไปยังมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) 
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ภาพหน้าจอแสดงลิงค์ข้อความเพ่ือไปยังมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) 
ที่มา: ส านักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน. (2565). มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /
สาขาวิชา. สืบค้นจาก https://oaa_intra.stou.ac.th/curriculum/home/ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงรายการหัวข้อในแต่ละหมวดตาม Template รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นทีต่รวจหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

ตารางแสดงรายการหัวข้อในแต่ละหมวดตาม Template รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เกณฑ์
การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (มคอ.1) และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ปก สารบัญ  1) ระบุตรามหาวิทยาลัย ชื่อหลักสูตร แขนงวิชา วิชาเอก 

ประเภทหลักสูตร ระบุปี พ.ศ. (ปีที่เปิดสอนหลักสูตร) และ  
สาขาวิชา 

 2) ระบุหัวข้อและเลขหน้า ครบถ้วน ตรงกับเนื้อหาภายใน
เล่ม รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อหลักสูตร  - ระบุชื่อหลักสูตรสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเรียกชื่อ  

  หลักสูตร/ชื่อปริญญาของ สป.อว. และเขียนตามรูปแบบที่ 
  ถูกต้อง โดยมีทั้งชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เช่น  
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing  
  Science Program เป็นต้น 

 

 2. ชื่อปริญญา  1) ระบุชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
 ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
  และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์ 
  การก าหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) ระบุชื่อแขนงวิชาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย 

(ถ้ามี) เช่น ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) / 
Bachelor of Arts (Information Science)            
อักษรย่อ ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) / B.A. (Information 
Science) เป็นต้น 

 1) พระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชาอักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา     
ครุยวิทยฐานะและ
เข็มวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัย 

  สุโขทัยธรรมาธิราช  
  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 
 2)  ประกาศกระทรวง 
 ศึกษาธิการ เรื่อง 
 หลักเกณฑ์การ
 ก าหนดชื่อปริญญา 
 พ.ศ.2559 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3. วิชาเอก (ถ้ามี)  1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี : ระบุชื่อวิชาเอก (ภาษาไทย   

 และวงเล็บภาษาอังกฤษ) ที่จ าแนกในโครงสร้างหลักสูตร  
 (ชื่อวิชาเอกท่ีเป็นชื่อหลักสูตรมิต้องระบุในส่วนนี้)  
 หากไม่มีระบุค าว่า “ไม่มี”  
 2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ไม่ระบุว่ามีวิชาเอก   
 เนื่องจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเน้นหนักตาม          
 ความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่สามารถมีกลุ่มวิชาให้ผู้เรียน 
 เลือกเรียนตามความสนใจได้ 

 

 4. จ านวนหน่วยกิต 
 ที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 - ระบุจ านวนหน่วยกิตสอดคล้องกับโครงสร้างและ  
 รายละเอียดของหลักสูตรในหมวดที่ 3 ข้อ 3 และ 
 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิ  
 สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) หรือเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/ 
 องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

 1) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ   
 ปริญญาตรี 
 พ.ศ.2558 ข้อ 8 
 2) เกณฑ์มาตรฐาน   
 หลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา  
 พ.ศ. 2558 ข้อ 8 
 3) มาตรฐานคุณวุฒิ   
 สาขา/ สาขาวิชา  
 (มคอ.1) หรือเกณฑ์ 
 ของสภาวิชาชีพ/  
 องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

 5. รูปแบบของ  
 หลักสูตร 

 1) ระบุรูปแบบของหลักสูตร 
 2) ระบุประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับ 
 ปริญญาตรี) เช่น ปริญญาตรีทางวิชาการ (มี 2 แบบ คือ  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสูตรปริญญาตรี  
 แบบก้าวหน้า) ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
 (มี 2 แบบ คือ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ    
 และหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือ 
 ทางวิชาชีพ) 
 3) ระบุภาษาที่ใช้                    

 - เกณฑ์มาตรฐาน   
 หลักสูตรระดับ  
 ปริญญาตรี  
 พ.ศ.2558 ข้อ 5 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 4) ระบุการรับเข้าศึกษา   
 5) ระบุความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 6) ระบุการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 6. สถานภาพของ 
 หลักสูตรและ             
 การพิจารณาอนุมัติ/  
 เห็นชอบหลักสูตร 

 1) ระบุสถานภาพของหลักสูตร 
 2) ระบุภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร 
 3) ระบุครั้งที่และวันเดือนปีที่สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร 
 4) ระบุครั้งที่และวนัเดือนปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
 5) ระบุครั้งที่และวันเดือนปีที่สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ 
 ให้ความเห็นชอบ/รับรอง (ถ้ามี) 
 6) ระบุปีการศึกษาที่เริ่มด าเนินการหลักสูตรนี้เป็นครั้งแรก   
 และเปิดสอนครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษาใด 
 7) ระบุหลักสูตรฉบับนี้ปรับปรุงจากหลักสูตรฉบับใด  
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา และปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 
 ปีการศึกษาใด 

 

 7. ความพร้อมใน       
 การเผยแพร่หลักสูตร 
 ที่มีคุณภาพและ 
 มาตรฐาน 

 - ระบุหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มี 
 คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษาใด       
 (ครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรเปิดสอน) 
 กรณีหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ระบุเป็น “หลักสูตรจะได้รับ      
 การเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม 
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.............. สาขาวิชา............ พ.ศ........ 
 ในปีการศึกษา................................”  
 เช่น ระดับปริญญาตรี : เปิดสอนปีการศึกษา 2566  
 ปีที่เผยแพร่หลักสูตรเป็นปีการศึกษา 2568 
 ระดับปริญญาโท : เปิดสอนปีการศึกษา 2565 ปีที่เผยแพร่  
 หลักสูตรเป็นปีการศึกษา 2566 
 ปริญญาเอก : เปิดสอนปีการศึกษา 2566 ปีที่เผยแพร่ 
 หลักสูตรเป็นปีการศึกษา 2568 เป็นต้น 

 - มาตรฐานคุณวุฒิ   
 สาขา / สาขาวิชา   
 (มคอ.1)   
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 8. อาชีพที่สามารถ 
 ประกอบได้หลัง  
 ส าเร็จการศึกษา 

 - ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 โดยระบตุ าแหน่งงานอย่างน้อย 5 ต าแหน่งเป็นข้อ ๆ และ  
 พิจารณาให้สอดคล้องกับแขนงวิชา และชุดวิชาที่นักศึกษา 
 ได้ศึกษาในหลักสูตร 

 

 9. อาจารย์   
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 1) ระบุต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว 
 ประชาชน (เรียงล าดับตามต าแหน่งทางวิชาการ และอักษร 
 ตัวแรกของชื่อ) คุณวุฒิการศึกษา (เรียงล าดับจากวุฒิ 
 ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี)  

(1) กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุ 
 ชื่อประเทศด้วย 
  (2) กรณีวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับหลักสูตร   
 แต่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 
 เพ่ิมหมายเหตุ ระบุว่าด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
 รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ทางด้าน.......... 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2) มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตร 
    (1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี: จ านวนอย่างน้อย 5 คน      
 มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  
 คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ 
 ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง  
 วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน       
 การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (2) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต:  
 จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ  
 สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
 เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง 

1) ประกาศ มสธ.   
เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ต าแหน่ง 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 
 2559 ข้อ 6 
 
 
 
 
 
 
 2) เกณฑ์มาตรฐาน  
 หลักสูตรระดับ 
 ปริญญาตรี พ.ศ.2558   
 ข้อ 4 และข้อ 10 
 3) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558   
 ข้อ 4 และข้อ10 
 4) มาตรฐานคุณวุฒิ 
 สาขา/สาขาวิชา  (มคอ.1)   
 หรือเกณฑ์ของ 
 สภาวิชาชีพ/ 
 องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 รองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
 ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ 
 ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา 
 แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3  
 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
 ต้องเป็นผลงานวิจัย 
  (3) หลักสูตรระดับปริญญาโท : จ านวนอย่างน้อย 3 คน       
 มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่ 
 เปิดสอน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า 
 ปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
 และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ 
 รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล  
 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ  
 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  (4) หลักสูตรระดับปริญญาเอก : จ านวนอย่างน้อย 3 คน  
 มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน    
 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท  
 หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง  
 วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
 เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
 ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
 ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น 
 พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 หลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน  
 

 5) ศัพท์รายชื่อสาขาวิชา   
 จ าแนกตาม   
 International  
 Standard   
 Classification   
 of Education  
 (ISCED 2013)  
“สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน”  
 หมายถึง มีคุณวุฒิ  
 หรือต าแหน่งทาง 
 วิชาการท่ีสัมพันธ์กับ 
 ศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่ 
 สัมพันธ์กับรายวิชาที่ 
 เปิดสอนในหลักสูตร  
 เช่น เป็นศาสตร์ใน 
 กลุ่มสาขาวิชา (Field  
 of Education)  
 เดียวกัน ตาม ISCED  
 2013 (ข้อมูลจาก 
 หนังสือ สป.อว.  
 (เดิม คือ สกอ.)  
 ที่ ศธ 506(2)/ว 1506      
 ลงวันที่ 22 ธันวาคม  
 2554 
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     ทั้งนี้ หลักสูตรใดที่มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  
 (มคอ.1) หรือเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)        
 ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
 หลักสูตร มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ 
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ 
 สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนด 
 4) หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 

 1 วิชาเอก ต้องจ าแนกรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบตามวิชาเอก 

 ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คนและหากเป็นปริญญาตรีทาง 
 วิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค   
 ในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์     
 ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 
 5) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ระบุว่ามีวิชาเอก 
เนื่องจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเน้นหนักตาม       
ความเชี่ยวชาญเท่านั้น แต่สามารถมีกลุ่มวิชาให้ผู้เรียน   
เลือกเรียนตามความสนใจได้ 
 6) หลักสูตรพหุวิทยาการ สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการ  
 ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาครั้งท่ี  
 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 ได้ก าหนดว่า         
 “พหุวิทยาการกับสหวิทยาการ คือ การใช้ความรู้จาก 
 องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์  
 มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น 
 องค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน เพราะฉะนั้น   
 หลักสูตรพหุวิทยาการ ก็คือ วิธีการที่น าเอาความรู้ 
 หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ ที่เข้ามาใช้ในการเรียน 
 การสอนเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ และวิจัย จนกระท่ัง  
 ผู้เรียน สามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน  
 หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 
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 7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่บริหารและพัฒนา 
 หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน  
 การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา  
 หลักสูตร รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของ 
 ของชุดวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ 
 ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินการของ 
 รายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ 
 ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินการของ 
 หลักสูตร (มคอ.7) (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานระดับ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษาเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ 
 บริหารหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 8) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
 ชื่อปริญญา แขนงวิชาเดียวกันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 สามารถเป็นชุดเดียวกัน เช่น (1) หลักสูตรสาธารณสุข 
 ศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ 
 เป็นชุดเดียวกันกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชา 
 สาธารณสุขศาสตร์ (2) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถเป็นชุดเดียวกันกับ    
 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นต้น 
 9) กรณีท่ีเป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ  
 หลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทยต้องจัดอาจารย์ของ 
 มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 

 

 10. สถานที่จัด 
 การเรียนการสอน 

 - ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 11. สถานการณ์ 
 ภายนอกหรือ 
 การพัฒนาที่จ าเป็น 
 ต้องน ามาพิจารณาใน  
 การวางแผนหลักสูตร 

1) ระบุสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดย 
อธิบายถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทิศทางการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างไร ส่งผลอย่างไร จึงจ าเป็นที่ต้องสร้าง 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่น าเสนอ เพื่อรองรับสภาพ
ดังกล่าว และจะสนองสถานการณ์และความจ าเป็นดังกล่าว 
ได้อย่างไรบ้าง 

 2) ระบุสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 โดยอธิบายถึงสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม  
 ทิศทางการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างไร  
 ส่งผลอย่างไร จึงจ าเป็นที่ต้องสร้างผู้ส าเร็จการศึกษาใน 
 หลักสูตรที่น าเสนอเพ่ือรองรับสภาพดังกล่าว และ    
 รองรับสถานการณ์และความจ าเป็นดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง 

 

 12. ผลกระทบจาก 
 ข้อ 11 ต่อการพัฒนา 
 หลักสูตร และ 
 ความเกี่ยวข้องกับ 
 พันธกิจของสถาบัน 

1) ระบุผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร โดยอธิบายเชื่อมโยง 
 จากสถานการณ์ในข้อที่ผ่านมาว่าการพัฒนาหลักสูตรจะ 
 เน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรู้ ความสามารถ  
 และศักยภาพอย่างไร 
 2) ระบุความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย          
 โดยอธิบายวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร  
 และการพัฒนาหลักสูตรนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ของมหาวิทยาลัยอย่างไร 

 

 13. ความสัมพันธ์    
 (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืน 
 ที่เปิดสอนใน 
 สาขาวิชาอ่ืนของ 
 สถาบัน 

 1) ระบุชุดวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวชิา/แขนงวชิา/ 
 หลักสูตรอื่น 
 2) ระบุชุดวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้แขนงวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 ต้องมาเรียน 
 3) ระบุการบริหารจัดการ อธิบายการบริหารจัดการ  
 ความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับสาขาวิชา/ 
 หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา   
 ความส าคัญ 
 วัตถุประสงค์  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้  
 ของหลักสูตร  
 และความคาดหวัง 
 ของผลลัพธ์ 
 การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุด 
 ปีการศึกษา 

 1) ระบุปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร สอดคล้องกับ  
 ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน และ  
 มาตรฐานวิชาการ/ วิชาชีพในการผลิตบัณฑิต 
 2) ระบุความส าคัญของหลักสูตร 
 3) ระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับคุณลักษณะ  
 บัณฑิตที่พึงประสงค์ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติของ 
 นักศึกษาที่จะเกิดขึ้น เมื่อเรียนจบหลักสูตร โดยระบุเป็นข้อ ๆ     
 ใช้ค าที่สามารถวัดพฤติกรรมและครอบคลุมตามมาตรฐาน 
 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานฯ 
 4) ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning  
 Outcomes : PLOs) โดย 
    (1) แปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุไว้ในข้อ 3)  
 เป็นความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ และ 
 ความรับผิดชอบของผู้เรียน ซึ่งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ  
 แสดงออกให้สังเกตได้ สามารถวัดและประเมินได้เพ่ือให้  
 มั่นใจว่าผู้เรียนที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ และ 
 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของหลักสูตรเป็นบัณฑิตจะมี    
 คุณสมบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมี  
 สมรรถนะตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด สามารถศึกษา  
 ต่อหรือท างานในอาชีพที่หลักสูตรระบุว่า จะสามารถ 
 ประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา (ตามท่ีหลักสูตรระบุ 
 ในหมวดที่ 1 ข้อ 8) 
 (2) ระบุว่าหลักสูตรนี้ต้องการให้นักศึกษาได้รับผลอย่างไร  
 จากการศึกษาหลักสตูรนี้และสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการ 
 เรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชาทั้ง 5 ด้าน (จากหมวดที่ 4 ผล 
 การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 2  
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน) (ทั้งนี้ หากรวมกันใน 
 แนวตั้งต้องสัมพันธ์กันโดยมีเครื่องหมาย “” อย่างน้อย  
 1 ข้อ) 

 1) ประกาศ 
 มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช  
 เรื่อง คุณลักษณะ 
 ของบัณฑิตท่ี 
 พึงประสงคข์อง  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธริาช พ.ศ.2564 
 2) มาตรฐานคุณวุฒ ิ
 สาขา/ สาขาวิชา (มคอ.1)  
 หรือเกณฑ์ของ 
 สภาวิชาชีพ/  
 องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  5) ระบุความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุด           

 ปีการศึกษาว่าเมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4  
 แล้วหลักสูตรนี้ให้ผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไรในแต่ละชั้นปี 
 สป.อว. มีข้อเสนอแนะว่าควรระบุความคาดหวังผลลัพธ์ 
 การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ 
 ผู้เรียนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบ 
 ได้ว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปีแล้ว บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ตามท่ีหลักสูตรระบุไว้หรือไม่ สะท้อนได้ว่านักศึกษามี  
 ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในแต่ละชั้นปีการศึกษา  
 ส าหรับเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
 น าไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป เพ่ือ 
 ประโยชน์ของนักศึกษาที่จะเลือกเข้าศึกษา ความคาดหวัง 
 ของผลลัพธ์การเรียนรู้ ควรสะท้อนถึงสมรรถนะของ  
 นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรว่ามีสมรรถนะอย่างไร มีความรู้  
 ความสามารถอะไรในแต่ละปีการศึกษาที่สะสมมาจนส าเร็จ 
 การศึกษา 

 

 2. แผนพัฒนา 
 ปรับปรุง 

 1) ระบุแผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 2) ระบุกลยุทธ์ส าคัญท่ีต้องด าเนินการเพ่ือความส าเร็จ 
 ของแผนนั้น  ๆ 
 3) ระบุหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ พร้อมทั้งเวลาที่ 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ เช่น ภายใน 5 ปี เป็นต้น 

 

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1. ระบบการจัด 
 การศึกษา 

 1) ระบุระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ 
 การใช้ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  
 ภาคการศึกษาปกติ 
 2) ระบุข้อมูลการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) :  
     (1) ปริญญาตรี: มีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ   
 (ภาคฤดูร้อน) ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  
 ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาค และการลงทะเบียนเรียนใน 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน 
 ได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
     (2) ปริญญาโท: มีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ  
 (ภาคฤดูร้อน) ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ต่อ 
 จากภาคปลายอีกหนึ่งภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ มสธ. 
 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 หมวด 2       
 การจัดการศึกษา ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
     (3) ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่มีภาคพิเศษ   
 (ภาคฤดูร้อน) 
 3) การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ระบุค าว่า ไม่มี 

 2. การด าเนินการ 
 หลักสูตร 

 1) ระบุวัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2) ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ 
 ปริญญาตรี   
 พ.ศ.2558 ข้อ 11 
 2) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา  
 พ.ศ.2558 ข้อ 12 
 3) ข้อบังคับ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช ว่าด้วย 
 การศึกษาข้ันปริญญา 
 ตรี พ.ศ.2562 ข้อ 15 
 4) ข้อบังคับ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช ว่าด้วย 
 การศึกษาระดับ 
 บัณฑิตศึกษา   
 พ.ศ.2560 ข้อ 14 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  5) มาตรฐานคุณวุฒ ิ

 สาขา/ สาขาวิชา  
 (มคอ.1) หรือ 
 เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/  
 องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

  3) ระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 4) ระบุกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัด 
 ของนักศึกษา 
 5) ระบุแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน 
 ระยะ 5 ปี 
 

 
 
 
 6) จ านวนนักศึกษาที่  
 ระบุในแต่ละปีควรมี 
 จ านวนเท่าเดิมหรือ 
 มากขึ้นไม่ควรลดลง 
 6) สอดคล้องกับ 
 ร้อยละของจ านวน 
 นักศึกษาท่ีออก 
 กลางคัน (Drop Out)  
 และร้อยละของ 
 จ านวนนักศึกษาที่ 
 คาดว่าจะส าเร็จ 
 การศึกษา  
 7) กรณีหลักสูตร 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาต้อง 
 สอดคล้องกับภาระงาน  
 ที่ปรึกษาตาม 
 เกณฑ์มาตรฐาน 

  
 

 หลักสูตรระดับบัณฑิต 
 ศึกษา พ.ศ.2558  
 ข้อ 11 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  6) ระบุงบประมาณตามแผน : จ าแนกรายละเอียดตามหัว  

 ข้อเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว 
 ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น 

 8) แนวคิดการค านวณ  
 ค่าใช้จ่ายต่อ 
 หัวนักศึกษา 
 เพ่ือบรรจุใน 
 รายละเอียด 
 ของหลักสูตร (มคอ.2)  
 ระดับปริญญาตรี  
 ระดับปริญญาโท  
 และปริญญาเอก :  
 ข้อมูลประกอบ 
 การค านวณฯ จาก 
 ข้อ 5) แผนการรับ 
 นักศึกษา และ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ในระยะ 5 ปี และ 
 ข้อมูลเงินเดือนและ 
 เงินประจ าต าแหน่ง 
 ของอาจารย์ประจ า 
 หลักสูตร 

  7) ระบบการศึกษา : ระบุแบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลกั  
 หรือ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก                  
 (e-Learning) หรือ อ่ืนๆ แบบทางไกลผ่านสื่อประสมโดยใช้         
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์ 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  8) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา ประสบการณ์ และ 

 การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 9) ข้อบังคับ 
 มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช  
 ว่าด้วยการเทียบผล 
 การศึกษาและเทียบ 
 ประสบการณ์ พ.ศ.  
 2563 หมวด 2 และ 3 

3. หลักสูตรและ 
 อาจารย์ผู้สอน 

 1) หลักสูตร 
     (1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรให้เป็นไป 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตร 
  ก. ระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
  ข. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
 จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 
  ค. ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 เน้นการวิจัย  
 โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12  
 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12  
 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 และแผน ข เน้นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
 โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่ 
 น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต จ านวน 
 หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 ง. ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 จะต้องท า 
 ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และแบบ 2.1 จะต้อง  
 ท าดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษา 
 งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 
 รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
      ทั้งนี้ หลักสูตรที่มี มคอ.1 หรือเกณฑ์การรับรองจาก 
 สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ต้องปรับปรุงหลักสูตร 

 1) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ  
 ปริญญาตรี  
 พ.ศ.2558 ข้อ 8 
 2) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา  
 พ.ศ. 2558 ข้อ 8 
 3) มาตรฐานคุณวุฒิ 
 สาขา/ สาขาวิชา  
 (มคอ.1) หรือเกณฑ์ 
 ของสภาวิชาชีพ/  
 องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ให้มีโครงสร้างและรายละเอียดสอดคล้องกับ มคอ.1 หรือ  
 เกณฑ์การรับรองจากสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
 2) โครงสร้างหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 และ มคอ.1 หรือเกณฑ์การรับรองจากสภาวิชาชีพ  (ถ้ามี) 
  (1) ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 72   
 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
 จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
  (2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกอบด้วย  
 หมวดวิชาเฉพาะและการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ 
 วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพ  
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ตามเกณฑ์เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/ 
 องค์กรวิชาชีพ) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  (3) ระดับปริญญาโท จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย หมวดวิชา  
 เฉพาะ วิทยานิพนธ์ และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์  
 วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  
 (ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ)  
  แผน ข ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ  
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ 
 วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  
 (ตามเกณฑ์เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ) 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   (4) ระดับปริญญาเอก จ านวนหน่วยกิตรวม 

 ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ  
 ดุษฎีนิพนธ์ และสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  
 โดยจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ  
 ดุษฎีนิพนธ์ และสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  
 โดยจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ  
 ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 

  3) ชุดวิชา 
  (1) ความหมายของรหัสชุดวิชา : ก าหนดรหัสชุดวิชา  
 5 หลัก สองหลักแรก เป็นรหัสบอกสาขาวิชา แขนงวิชา  
 และวิชาเอก เช่น วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 รหัส 24XXX วิชาเอกการแนะแนวฯ  
 รหัส 25XXX เป็นต้น หลักท่ีสาม เป็นรหัสบอกระดับขั้น 
 ของชุดวิชา เช่น 0 ชุดวิชาต่ ากว่าปริญญาตรี, 1 ชุดวิชา 
 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2 ชุดวิชาระดับปริญญาตรี  
 ชั้นปีที่ 2, 3 ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3, 4 ชุดวิชา 
 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เป็นต้น หลักท่ีสี่และห้า เป็น 
 รหัสบอกล าดับของชุดวิชา 

เงื่อนไขการก าหนดรหัสชุดวิชาผลิตใหม่ต้อง 
 ก าหนดรหัสและชื่อชุดวิชาที่ไม่ซ้ ากับของเดิมและ 
 หา้มน ารหัส / ชื่อชุดวิชาที่ก าหนดมาแล้วมาใช้แม้ว่าจะ 
 ไม่เคยผลิตชุดวิชานั้นมาก่อน 
     (2) ความหมายของก าหนดเวลาการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยจัดรายวิชาในระดับประกาศนียบัตร  
 ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เป็นชุดวิชา เรียกว่า ชุดวชิา  
 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต นักศึกษามีระยะเวลาเรียนใน 
 ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีระยะ 
 เวลาเรียนในภาคพิเศษไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยแต่ละ 

  
 1) ประกาศ มสธ.  
 เรื่อง การก าหนด    
 รหัสมาตรฐานข้อมูล 
 ต่างๆ ของ   
 มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ.2560  
  
 
 
 
 
 
 
 
 2) ประกาศ มสธ.   
 เรื่องการก าหนด  
 การศึกษาของชุดวิชา  
 พ.ศ.2564 ข้อ 1 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ชุดวิชามีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์  
 ดังนี้ 
  6(อ-ส-ป-ก)  =  18  ชั่วโมง 
 6  หมายถึง  6 หน่วยกิต 
 อ  หมายถึง   การศึกษาจากสื่อหลัก คือ  
 สื่อที่บรรจุเนื้อหาสาระที่จ าเป็นต้องศึกษา อาจอยู่ในรูปแบบ 
 ของข้อความ คลิปวิดิโอ คลิปเสียง เป็นต้น นอกจากนี้ยัง 
 ครอบคลุมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนหลัก เช่น กิจกรรม 
 ประเมินตนเองก่อน-หลังเรียน กิจกรรมท้ายเรื่อง  
 การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา เป็นต้น 
 ส  หมายถึง   การศึกษาจากสื่อเสริมเติมเต็ม  
 คือ ทรัพยากรการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากสื่อหลักและ 
 สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง อาจอยู่ในรูปแบบ 
 ของข้อความ บทความ อินโฟกราฟิก คลิปวิดิโอ คลิปเสียง  
 เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดหาได้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก หรือ 
 แพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ได้ 
 ป  หมายถึง   การท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์  
 เช่น การสัมมนาเข้ม กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติเสริม 
 ทักษะ การฝึกภาคสนาม การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง กิจกรรมประสบการณ์ 
 วิชาชีพ การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพตามท่ีสภาวิชาชีพ หรือ 
 องค์กรวิชาชีพก าหนด  
 ก  หมายถึง  การศึกษาเสริม คือ การศึกษา 
 ค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติหรือฝึกทักษะเพ่ิมเติม 
 ด้วยตนเอง 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  (3) ชื่อชุดวิชา : จ าแนกตามหมวดวิชา และ 

 ระบุชุดวิชาที่อยู่ภายใต้หมวดวิชา ประกอบด้วย รหัสชุดวิชา   
 ชื่อชุดวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงล าดับ 
 ชุดวิชาตามรหัส ชุดวชิาจากน้อยไปมากในทุกที่ที่ปรากฏ  
 พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยกิตและก าหนดเวลาการศึกษา 
 ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่าเป็นชุดวิชาทฤษฎี 
 เพียงอย่างเดียว ชุดวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ หรือชุดวิชา 
 ปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 
 ส าหรับระดับปริญญาตรีต้องจัดชุดวิชาหมวดวิชา 
 ศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในหมวดวิชาศึกษา 
 ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 กรณีคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 ส าเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องสอดคล้อง  
 กับประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง  
 เกณฑ์การก าหนดชุดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับบุคคลที่ส าเร็จ 
 การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  
 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2556 

 2) ประกาศ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช เรื่อง  
 เกณฑ์การก าหนด 
 ชุดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 ส าหรับบุคคลที่ส าเร็จ 
 การศึกษาระดับ 
 ประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  
 และระดับ 
 ประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 พ.ศ.2556 ข้อ 1 – 5 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ข้อควรค านึงถึงเพ่ิมเติม 

     ก. กรณีท่ีมีชุดวิชาเฉพาะเลือก ให้ระบุชื่อ 
 ชุดวิชาเฉพาะเลือก เนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบการ  
 ตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาบนระบบสารสนเทศงาน 
 ทะเบียนและงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
   ข. หากแยกเป็นกลุ่มวิชาแต่ละกลุ่มวิชาต้องมี      
 หน่วยกิตน้อยกว่า 30 หน่วยกิต หากมี 30 หน่วยกิตข้ึนไป  
 ถือว่าเป็นวิชาเอก 
  ค. ก าหนดเวลาการศึกษา 6(อ-ส-ป-ก) ชุดวิชาใดที่  
 “ป” ไม่ใช่ “0” ใส่ *ที่ท้ายชื่อชุดวิชาพร้อมระบุหมายเหตุ      
 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ หรือ กรณีที่มรีายละเอียดระบุ 
 ในหมวดที่ 3 ข้อ 4  ให้ระบหุมายเหต ุนักศึกษาจะต้องออก 
 ฝึกงาน ออกฝึกภาคสนามหรือสหกิจศึกษา และ 
 ต้องจัดท า มคอ.4 และ มคอ.6 รายละเอียดระบุในหมวด      
 ที่ 3 ข้อ 4 (ถ้ามี)              
 ง. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ใส่ *ที่ท้ายชื่อชุดวิชา 
 ให้ระบุหมายเหตุ ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ............ 
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือชุดวิชา 
 ที่จะต้องศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร 
  จ. ตรวจสอบจ านวนชุดวชิาที่ระบุไว้ในแต่ละ  
 หมวดวิชาให้ถูกต้องตรงกันกับจ านวนชุดวิชาที่ระบุภายใต้  
 แต่ละหมวดวิชา 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ มสธ. เรื่อง   

 หลักเกณฑ์การปรับปรุง หลักสูตรการผลิต และการปรับปรุง 

 ชุดวิชา พ.ศ. 2565 ก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับชุดวิชา 

 ผลิตใหม ่ดังนี้  

 ฉ. การก าหนดชื่อชุดวิชาและเนื้อหาที่ผลิต ให้ใช้  
 ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3) ประกาศ มสธ.  

 เรื่องหลักเกณฑ์การ 

 ปรับปรุงหลักสูตร 

 การผลิต และการ 

 ปรับปรุงชุดวิชา พ.ศ.  
 2565 ข้อ 6 และ     
 ข้อ 16-17 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       ช. ส าหรับเนื้อหาพื้นฐานที่สามารถใช้ร่วมกันได้ 

 ระหว่างหลักสูตร เช่น สถิติ การวิจัย คณิตศาสตร์  
 ประสบการณ์วิชาชีพพ้ืนฐาน วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้า 
 อิสระ เป็นต้น ให้มีการใช้เอกสารการสอนร่วมกันในเล่มแรก   
 (หน่วยที่ 1 ถึง 7 หรือ หน่วยที่ 1 ถึง 8) ส่วนเล่มที่สองให ้
 หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการผลิตและปรับปรุงตามเนื้อหาวิชาการ 
 ของศาสตร์นั้น ๆ 
  ซ. ควรมีการวางแผนในการปรับปรุงหลักสตูร (มคอ.2)  
 ทุก ๆ 5 ปี  
 4) แผนการศึกษา 
 (1) ระบุรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทย หน่วยกิต  
 และก าหนดเวลาการศึกษา ให้ตรงกับที่ระบุในหัวข้อชุดวิชา 
 (2) ต้องท าแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีสมัคร 
 เรียนในภาคต้น และภาคปลาย 
 (3) จ านวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคการศึกษา 
 ต้องไม่เกิน 18 หน่วยกิต 
    ข้อค านึงถึงเพ่ิมเติม 
 ในการจัดแผนการศึกษา สาขาวิชาควรพิจารณา 
 ความเหมาะสม ดังนี้ 
  (4) คาบเวลาสอบในแต่ละภาค 
  (5) แผนการผลิตชุดวิชาของสาขาวิชา 
 (6) ชุดวิชาที่เปิดภาคต้น หรือภาคปลาย 
 (7) ชุดวิชาที่มีเนื้อหาต้องเรียนต่อเนื่องกัน ส าหรับ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตร ีขอให้สาขาวิชาประสานงาน       
 กับส านักทะเบียนและวัดผล หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    
 ขอให้สาขาวิชาประสานงานส านักบัณฑิตศึกษาอีกครั้ง  
 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและแต่ละชุดวิชาไม่ควรเปิดสอน  
 2 ภาค 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     (8) ตรวจสอบชุดวิชาในโครงสร้างและรายละเอียด 

 หลักสูตรกับแผนการศึกษาให้ถูกต้องตรงกัน 
  (9) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ระดับปริญญาตรี 
 สามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน  
 3 ชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
 อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชา ต่อภาคการศึกษา 
 จนกว่าจะครบจ านวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่  
 ศึกษา 
 5) ค าอธิบายชุดวิชา 
 (1) ระบุรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและ 
 ภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ ค าอธิบายชุดวิชา และ 
 ก าหนดเวลาการศึกษาให้ตรงกับท่ีระบุในหัวข้อชุดวิชา  
 โดยเรียงตามล าดับรหัสชุดวิชาจากน้อยไปมาก 
 (2) มีวัตถุประสงค์และค าอธิบายชุดวิชาที่ครอบคลุม 
 เนื้อหาและสอดคล้องกับชื่อชุดวิชา 
 (3) ควรเขียนค าอธิบายชุดวิชาไปในทิศทางเดียวกัน 
 6) ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิ 
 ของอาจารย์ 
  (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก. ระบุต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล        
 เลขประจ าตัวประชาชน (เรียงล าดับตามต าแหน่งทางวิชาการ   
 และอักษรตัวแรกของชื่อ) คุณวุฒิการศึกษา (เรียงล าดับ 
 จากวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี) และ 
 ภาระงานการเป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชาในหลักสูตร 
 ฉบับนี้  
  ก) กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  
 ให้ระบุชื่อประเทศ 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ 
 ปริญญาตรี พ.ศ.2558  
 ข้อ 4 และข้อ 10 
 2) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา  
 พ.ศ.2558 ข้อ 4 และ 
 ข้อ 10 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ข) กรณีวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 กับหลักสูตรแต่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน    
 ใหเ้พ่ิม หมายเหตุ ระบุว่าด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
 รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ทางด้าน..........ค) 
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถเป็นอาจารย์ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ข. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 มาตรฐานหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี : ไม่จ ากัดจ านวน มีคุณวุฒิตรง 
 หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  
 คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ 
 ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง 
 วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ  
 พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย    
 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต : ไม่จ ากัดจ านวน   
 มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 ที่เปิดสอน คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 
 มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ 
 ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
 ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล 
 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ  
 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 ระดับปริญญาโท : ไม่จ ากัดจ านวน มีคุณวุฒิตรง 
 หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  
 คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง 
 วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
 เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ 
 ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง 

3) มาตรฐานคุณวุฒิ  
 สาขา/ สาขาวิชา  
 (มคอ.1) หรือเกณฑ์ 
 ของสภาวิชาชีพ/  
 องค์กรวิชาชีพ  
(ถ้ามี) 
 4) ศัพท์รายชื่อ  
 สาขาวิชาจ าแนก 
 ตาม  International  
 Standard   
 Classification  
 of Education (ISCED   
 2013) 
 5) ประกาศ มสธ.  
 เรื่อง หลักเกณฑ์และ  
 วิธีการจ้างลูกจ้าง 
 ชั่วคราวต าแหน่ง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 
 2559 ลงวันที่ 27  
 เมษายน 2559 ข้อ 6 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย 

 อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
          ค. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีหน้าที่สอน  
 ค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรนั้นๆ   

(2) อาจารย์ประจ าสาขาวิชา : เรียงตามต าแหน่ง 
 ทางวิชาการก่อน แล้วจึงเรียงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อ 
   ระดับปริญญาตรี : อาจารย์ผู้สอนอาจเป็น 
 อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท   
 หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา 
 ของรายวิชาที่สอน ดังนั้นในหัวข้อนี้ จึงให้ระบุเฉพาะ 
 อาจารย์ประจ าที่เป็นผู้สอนในหลักสูตรนี้ และมีคุณสมบัติ 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดเท่านั้น 
 ระดับบัณฑิตศึกษา : อาจารย์ผู้สอนต้องเป็น 
 อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท 
 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
 หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ 
 ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ 
 การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ 
 ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา 
 แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1  
 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ดังนั้นในหัวข้อนี้ จึงให้ระบุ 
 เฉพาะอาจารย์ประจ าที่เป็นผู้สอนในหลักสูตรนี้ และมี 
 คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดเท่านั้น  
 โดยระบุผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ  
 5 ปีย้อนหลัง  

(3) อาจารย์พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 3 ลักษณะ ดังนี้  
 ระดับปริญญาตรี :  
 ก. อาจารย์พิเศษที่ร่วมผลิตชุดวิชาใน  
 คณะกรรมการกลุ่มผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา 

1) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ 
 ปริญญาตรี พ.ศ.2558  
 ข้อ 4 และข้อ 10 
 2) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา  
 พ.ศ.2558 ข้อ 4 และ 
 ข้อ 10 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ข. อาจารย์พิเศษที่สอนเสริมประจ าศูนย์บริการ 

 การศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 ค. วิทยากรบรรยายพิเศษในการฝึกปฏิบัติเสริม 
 ทักษะ และในการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ กรณีท่ี  
 สาขาวิชาระบุชื่ออาจารย์พิเศษท่ีเป็นผู้สอนในหลักสูตรนี้  
 ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
 เท่านั้น 
  ระดับปริญญาโท : 
              ก. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมผลิตชุดวิชาใน 
 คณะกรรมการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา 
              ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในการสัมมนาเสริม/ 
 สัมมนาเข้มชุดวิชา/ประสบการณ์วิชาชีพ 
  ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในการเป็นอาจารย์         
 ที่ปรึกษา/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ระดับปริญญาเอก : 
              ก. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมผลิตชุดวิชาใน 
 คณะกรรมการผลิตหรือปรับปรุงแนวการศึกษาชุดวิชา 
              ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในการสัมมนาเสริม/  
 สัมมนาเข้มชุดวิชา/ประสบการณ์วิชาชีพ 
              ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ 
 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
  กรณีท่ีสาขาวิชาระบุชื่ออาจารย์พิเศษที่เป็นผู้สอน 
 ในหลักสูตรนี้ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ที่ก าหนดเท่านั้น และระบุผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1  
 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 4. องค์ประกอบ 
 เกี่ยวกับประสบการณ์ 
 ภาคสนาม (การฝึกงาน  
 หรือฝึกปฏิบัติเสริม 
 ทักษะวิชาชีพ หรือ 
 สหกิจศึกษา) 

1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ต้องจัดท าข้อมูลใน มคอ.4 และ 6 ให้สอดคล้อง และ
ระบุรายการส าคัญ ๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ) 

 2) ช่วงเวลา (ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์   
ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี  ภาคการศึกษาท่ีจัด เป็นต้น) 

 3) การจัดเวลาและตารางสอน (เช่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็น 
 เวลา 4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 เป็นต้น) 

 1) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ 
 ปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 ข้อ 7 (รายวิชาปฏิบัติ 
 ที่ใช้เวลาฝึกหรือ 
 ทดลองไม่น้อยกว่า  
 30 ชั่วโมงต่อ 
 ภาคการศึกษาให้มีค่า 
 เท่ากับ 1 หน่วยกิต,  
 การฝึกงานหรือ  
การฝึกภาคสนามที่ใช้ 
 เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  
 45 ชั่วโมง ต่อ 
 ภาคการศึกษาปกติ  
 ให้มีค่าเท่ากับ 1  
 หน่วยกิต) 
 2)  มาตรฐานคุณวุฒิ 
 สาขา/ สาขาวิชา  
 (มคอ.1) หรือ  
 เกณฑ์ของ 
 สภาวิชาชีพ/  
 องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
 การท าโครงงานหรือ  
 งานวิจัย (ถ้ามี) 

 1) ค าอธิบายโดยย่อ 
 2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ที่ต้องการจากการท าโครงงาน 
 หรืองานวิจัย) 
 3) ช่วงเวลา (ที่ก าหนดให้ท าโครงงาน)  
 4) จ านวนหน่วยกิต 
 5) การเตรียมการ (การให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้าน  
 วิชาการแก่นักศึกษา) 
 

1) เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับ 
 ปริญญาตรี  
 พ.ศ.2558 ข้อ 7  
 (การท าโครงงานหรือ 
 กิจกรรมการเรียน 
 อ่ืนใดตามที่ได้รับ 
 มอบหมายที่ใช้เวลา 



139 
 

หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 6) กระบวนการประเมินผล (รวมทั้งกลไกส าหรับ 
 การทวนสอบมาตรฐาน) 
 

 ท าโครงงานหรือ 
 กิจกรรมนั้น ๆ  
 ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง 
 ต่อภาคการศึกษา 
 ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
 1 หน่วยกิต) 
 2) มาตรฐานคุณวุฒิ 
 สาขา/ สาขาวิชา   
 (มคอ.1) หรือเกณฑ์ 
 ของสภาวิชาชีพ/  
 องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1. การพัฒนา 
 คุณลักษณะพิเศษ  
 ของนักศึกษา 

 1) ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม  
 โดยค านึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้วย 
 2) ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจาก 
 ความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไป หรือคุณลักษณะ ความรู้  
 ความสามารถ ทักษะพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ 
 หลักสูตรนี้ หรือสาขาวิชาพยายามพัฒนาให้มีข้ึนในตัวของ 
 นักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษ 
 เฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถ 
 ในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นใน 
 การให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางเทคโนโลยี 
 สารสนเทศในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว  
 ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ใน 
 การพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2. การพัฒนา 
 ผลการเรียนรู้ใน 
 แต่ละด้าน 

 ระบุให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
 แห่งชาต ิพ.ศ.2552 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (มคอ.1)  
 และมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อย่างน้อย 5 ด้าน  
 คือ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2) ด้านความรู้ 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ซึ่งในแต่ละด้านให้ระบุกลยุทธ์การสอน กลยุทธ์        
 การประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนผลการเรียนรู้ใน 
 แต่ละข้อและสอดคล้องกัน 
  ข้อสังเกตการเขียนผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับ 
 ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ควรมีความ 
 แตกต่างกัน โดยหลักสูตรระดับทีสู่งขึ้น ผลการเรียนรู้ใน 
 แต่ละด้านต้องมีความซับซ้อนมากขึ้น 

 1) ประกาศ 
 คณะกรรมการ  
 การอุดมศึกษา เรื่อง  
 แนวทางการปฏิบัติ 
 ตามกรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒิระดับ 
 อุดมศึกษาแห่งชาติ  
 พ.ศ.2552 ในหน้า 4      
 ข้อ 4 โครงสร้าง 
 และองค์ประกอบ 
 ของกรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒิระดับ 
 อุดมศึกษาแห่งชาติ 
 (หน้า 4-16) 
 2) มาตรฐานคุณวุฒิ 
 สาขา/ สาขาวิชา  
 (มคอ.1) หรือเกณฑ์  
 ของสภาวิชาชีพ/  
 องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
 3) กรณีหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี 
 ด้านที่ 5 ทักษะการ 
 วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
 การสื่อสาร และ 
 การใช้เทคโนโลยี 
 สารสนเทศต้อง 
 สอดคล้องกับ  
 ประกาศคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา เรื่อง  
 แนวทางการปฏิบัติ 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Up61/Rule_MUA/ProcessTQF52.pdf
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ตามกรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒิระดับ 
 อุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เกี่ยวกับสมรรถนะ 
 ดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตรี 
 ก าหนดไว้ 6 ด้าน  
 ดังนี้ 
  (1) การสืบค้น  
 และการใช้งาน 
  (2) การสร้างสรรค์ 
 และนวัตกรรม 
  (3) เอกลักษณ์ 
 และคุณภาพชีวิต 
  (4) การสอนหรือ 
 การเรียนรู้ 
  (5) เครื่องมือ 
 และเทคโนโลยี 
  (6) การติดต่อ 
 สื่อสาร และ         
 การประสานงาน  
 หมายเหตุ  
 ระดับท่ีจ าเป็น  
 ก. ทักษะพื้นฐาน 
 ส าหรับคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตรี 
 ทุกหลักสูตรระดับสูง 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     ข. ทักษะ 

 เพ่ิมเติมขั้นสูงที่ 
 เข้มข้นข้ึนส าหรับ 
 คุณวุฒิระดับ 
 ปริญญาตรี (เฉพาะ 
 ด้านที่ 1, 2, 4, 5) 
 4) ประกาศ มสธ. 
 เรื่อง คุณลักษณะ 
 ของบัณฑิตท่ี 
 พึงประสงค์ของ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช พ.ศ.  
 2564 ประเด็น /  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้  
 (LOs) 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3. แผนที่แสดง 
 การกระจาย 
 ความรับผิดชอบ  
 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 
 จากหลักสูตรสู่ 
 ชุดวิชา (curriculum    
 mapping) 

 1) ควรก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละชุดวิชาให้มีครบทั้ง 
 5 ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ ทั้งนี้  
 ในภาพรวมแต่ละข้อต้องมีความรับผิดชอบหลักในแนวตั้ง  
 อย่างน้อย 1 จุด 
2) กรณีที่บางหลักสูตรที่ไม่สามารถก าหนดผลการเรียนรู้ 
แต่ละชุดวิชาได้ครบทั้ง 5 ด้านนั้น  สป.อว. ให้สามารถ 
ก าหนดผลการเรียนรู้แต่ละชุดวิชาในทุก ๆ หมวดวิชาให้มี 
ผลการเรียนรู้ครบทุกด้านอย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละ
ชุดวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 
3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และ     
ด้านทักษะทางปัญญา 

 3) กรณีท่ีน าชุดวิชามาจากหลักสูตรอ่ืนให้บูรณาการ 
 ผลการเรียนรู้ของชุดวิชาดังกล่าวเข้ากับหลักสูตรฉบับนี้   
 ยกเว้นหลักสูตรระดับปริญญาตรี เฉพาะหมวดวิชาศึกษา 
 ทั่วไป ให้ยึดผลการเรียนรู้ของชุดวิชาตามหลักสูตร       
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
 4) กรณีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ผลการเรียนรู้ของ  
 ชุดวิชาให้ยึดผลการเรียนรู้ของชุดวิชาตามหลักสูตร         
 ระดับปริญญาตรีที่น ามาใช้ 

 1) หลักสูตรหมวด 
 วิชาศึกษาท่ัวไป  
 หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ.2558 (กรณี 
 หลักสูตรระดับ  
 ปริญญาตร)ี 
 2) ข้อค านึงถึง 
  (1) จ านวนข้อ 
 ย่อยในแต่ละด้าน 
 ของผลการเรียนรู้ใน  
 แต่ละชุดวิชาต้อง 
 เท่ากับจ านวน 
 ข้อย่อยในแต่ละ 
 ด้านของผลการ 
 เรียนรู้ในแต่ละ 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ของหลักสูตร  
 (Program Learning  
 Outcomes :  
 PLOs) ในหมวดที่ 2 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1. กฎระเบียบหรือ  
 หลักเกณฑ์ในการให้ 
 ระดับคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  1) ข้อบังคับ มสธ.    
 ว่าด้วยการศึกษา   
 ขั้นปริญญาตรี  
 พ.ศ.2562 ข้อ 41 
 2) ข้อบังคับ มสธ.  
 ว่าด้วยการศึกษา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา   
 พ.ศ.2560 ข้อ 39 

 2. กระบวนการ     
 ทวนสอบมาตรฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 ของนักศึกษา 

 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  
 ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  
 เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย  
 กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน 
 หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน เป็นต้น 

 

 3. เกณฑ์การส าเร็จ 
 การศึกษาตาม  
 หลักสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 1) ข้อบังคับ มสธ.    
 ว่าด้วยการศึกษา   
 ขั้นปริญญาตรี  
 พ.ศ.2562 หมวด 8  
 2) ข้อบังคับ มสธ.  
 ว่าด้วยการศึกษา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา   
 พ.ศ.2560 หมวด 13 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 1. การเตรียมการ
ส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือ 
 การแนะน าอาจารย์ใหม่ให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึง 
 หลักสูตร และบทบาทของชุดวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตร 
 และชุดวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 

 

 2. การพัฒนาความรู้ 
 และทักษะให้แก่ 
 คณาจารย์ 

 อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา 
 ด้านการสอน ด้านการวิจัย และการเข้าสู่ต าแหน่งทาง  
 วิชาการ 

 

 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. การก ากับ  
 มาตรฐาน 

 ระดับปริญญาตรี : มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป  
 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 1) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 3) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 4) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
 5) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา : มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป  
 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 10 ข้อ ดังนี้ 
 1) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 3) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 4) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
 5) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 6) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   
 7) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
 8) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 9) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษา 
 ค้นคว้าอิสระ  
 10) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา  
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2. บัณฑิต 
 3. นักศึกษา 
 4. อาจารย์ 
 5. หลักสูตร  
 การเรียนการสอน   
 การประเมินผู้เรียน 
 6. สิ่งสนับสนุน 
 การเรียนรู้ 

 รายละเอียดปรากฏตาม Template มคอ.2 ซึ่งสาขาวิชา 
 สามารถเลือกใช้และปรับตามความเหมาะสม 

 

 7. ตัวบ่งชี้ผล 
 การด าเนินงาน  
 (Key Performance  
 Indicators) 

 1) กรณีท่ียังไม่มีการประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ 
 สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ให้ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 แห่งชาติ พ.ศ.2552 และกรณีท่ีมีการประกาศใช้มาตรฐาน 
 คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) แล้วให้ระบุตัวบ่งชี้ผล    
 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 
 สาขาวิชา (มคอ.1) สาขานั้น ๆ 
 2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้แสดง  
 ตาราง 5 ปี  
 3) สาขาวิชาอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับ 
 พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือก าหนด  
 เป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐาน 
 ของตนเอง  
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 1. การประเมิน  
 ประสิทธิผล 
 ของการสอน 
 2. การประเมิน 
 หลักสูตรในภาพรวม 
 3. การประเมินผล 
 การด าเนินงานตาม 
 รายละเอียดหลักสูตร 
 4. การทบทวน 
 ผลการประเมินและ  
 การวางแผนปรับปรุง 
 หลักสูตรและ 
 แผนกลยุทธ์การสอน 

 รายละเอียดปรากฏตาม Template มคอ.2 ซึ่งสาขาวิชา 
 สามารถเลือกใช้และปรับตามความเหมาะสม 

 ข้อควรค านึง            
 ควรค านึงถึงประเด็น  
 ต่างๆ ในหมวด  
 1 – 7 และเชื่อมโยง 
 สู่การประเมิน 
 การจัดการเรียน 
 การสอนในประเด็น  
 ส าคัญ ๆ ที่สะท้อน 
 ถึงคุณภาพของ 
 บัณฑิตที่คาดหวังโดย 
 ประเด็นเหล่านี้จะถูก 
 น ามาใช้ในการ 
 ประเมินคุณภาพและ 
 มาตรฐานของหลักสูตร  
 เพ่ือการเผยแพร่ 

 ค าสั่งแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการ  
 พัฒนาหลักสูตร  
 และคณะกรรมการ 
 วิพากษ์หลักสูตร 

 ใส่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ 
 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฉบับที่ประธานสภาวิชาการ 
 ลงนาม  
 

 

 ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก  
 ผลการศึกษาความ 
 เป็นไปได้ในการเปิด    
 สอนหลักสูตร 

 ใส่รายงานสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน  
 หลักสูตรที่ต้องครอบคลุม 7 ประเด็น ดังนี้ 
 1) ความต้องการของสังคมและความสอดคล้องกับ 
 สภาวการณ์ของประเทศ 
 2) ความคุ้มทุนของการเปิดสอน 
 3) ความพร้อมของสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถานที่ฝึกปฏิบัติ สิ่งอ านวย 
 ความสะดวก (facility) ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้น 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  4) ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของ 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 5) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ในการจัดการเรียน 
 การสอน เช่น แบบทางไกล แบบเสมือนจริง แบบกิจกรรม 
 ร่วมเรียนรู้ เป็นต้น 
 6) ความต้องการของผู้เรียนต่อหลักสูตรระยะสั้น เชื่อมโยง 
 สมรรถนะ ทักษะการท างานที่ต้องการ 
 7) ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความ 
 เหมาะสมของแต่ละหลักสูตร 

 

 ภาคผนวก ข 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 และรายละเอียดของ 
 หลักสูตรส าหรับผู้มี 
 คุณสมบัติอ่ืนที่มิใช่ 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 4 ปี (ปวท. ปวส.  
 อนุปริญญา  
 และปริญญาชั้นใด   
 ชั้นหนึ่ง)  
 เฉพาะหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี 

 จ าแนกตามหมวดวิชา และระบุชุดวิชาที่อยู่ภายใต้ 
 หมวดวิชา ประกอบด้วย รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวชิาทั้ง  
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงล าดับชุดวิชาตาม      
 รหัสชุดวิชาจากน้อยไปมากในทุกท่ีที่ปรากฏ พร้อมทั้งระบุ 
 จ านวนหน่วยกิตและก าหนดเวลาการศึกษาตามรูปแบบที่ 
 มหาวิทยาลัยก าหนดว่าเป็นชุดวิชาทฤษฎีเพียงอย่างเดียว  
 ชุดวิชาทฤษฎีและปฏิบัติหรือชุดวิชาปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 
 ต้องจัดชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัย   
 ก าหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558  
 กรณีคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาส าเร็จระดับประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชั้นสูง (ปวส.) ต้องสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย  
 สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เกณฑ์การก าหนดชุดวิชาศึกษา 
 ทั่วไป ส าหรับบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2556 
 ข้อควรค านึงถึงเพ่ิมเติม 
   1) กรณีท่ีมีชุดวิชาเฉพาะเลือก ให้ระบุชื่อชุดวิชาเฉพาะ 
 เลือก เนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบการตรวจสอบผล    
 การส าเร็จการศึกษาบนระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ 
 งานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย    
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2) หากแยกเป็นกลุ่มวิชาแต่ละกลุ่มวิชาต้องมี      

 หน่วยกิตน้อยกว่า 30 หน่วยกิต หากมี 30 หน่วยกิตข้ึนไป  
 ถือว่าเป็นวิชาเอก 

3) ก าหนดเวลาการศึกษา 6(อ-ส-ป-ก) ชุดวิชาใดที่  
 “ป” ไม่ใช่ “0” ใส่ * ที่ท้ายชื่อชุดวิชาพร้อมระบุหมายเหตุ      
 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ หรือ กรณีที่มรีายละเอียดระบุ 
 ในหมวดที่ 3 ข้อ 4  ให้ระบหุมายเหต ุนักศึกษาจะต้องออก 
 ฝึกงาน ออกฝึกภาคสนามหรือสหกิจศึกษา และต้องจัดท า   
 มคอ.4 และ มคอ.6 รายละเอียดระบุในหมวดที่ 3 ข้อ 4  
 (ถ้ามี)              
 4) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ใส่ * ที่ท้ายชื่อชุดวิชา 
 ให้ระบุหมายเหตุ ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ............ 
 เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือชุดวิชา 
 ที่จะต้องศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร 
  5) ตรวจสอบจ านวนชุดวิชาที่ระบุไว้ในแต่ละ  
 หมวดวิชาให้ถูกต้องตรงกันกับจ านวนชุดวิชาที่ระบุภายใต้  
 แต่ละหมวดวิชา 

 

 ภาคผนวก ค 
 ประวัติผลงานทาง  
 วิชาการและ 
 ประสบการณ์การสอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
 หลักสูตรและอาจารย์ 
 ประจ าหลักสูตร  
 (เป็นผลงานทาง 
 วิชาการท่ีได้รับ     
 การเผยแพร่ตาม  
 

 1) ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และ 
 แหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 
 ปีที่ผ่านมา นับจากปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  
 เช่น หลักสูตรฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรใน 
 การประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565  
 นับย้อนหลัง พ.ศ. 2560- 2564 และรวมถึงปีปัจจุบัน (ถ้ามี) 
 2) ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 
 เพ่ือรับปริญญา ระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 รายการ  
 ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย  
 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ  
 ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 

 1) ประเภทผลงาน 
 ทางวิชาการและ 
 รูปแบบการเผยแพร่ 
 ต้องเป็นไปตาม 
 หลักเกณฑ์การขอ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตาม 
    (1) ประกาศ ก.พ.อ.  
 เรื่อง หลักเกณฑ์และ  
 วิธีการพิจารณา  
 แต่งตั้งบุคคลให้ 
 ด ารงต าแหน่ง  
 



150 
 

หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ในการพิจารณา 
 แต่งตั้งให้บุคคลด ารง 
 ต าแหน่งทางวิชาการ) 

 3) ระบุว่าเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการแต่ละรายการว่าอยู่  
 เกณฑ์ฯ  ข้อใดต่อท้ายผลงานนั้น ๆ 
 4) หน่วยการสอน 5 หน่วย เท่ากับ 1 รายการ 
 5) ต ารา/หนังสือ ต้องเขียนทั้งเล่มจึงเท่ากับ 1 รายการ 
 6) แนวการศึกษาชุดวิชาไม่นับเป็นผลงานทางวิชาการ 
 7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า  
 หลักสูตร ล าดับที่ 2 เป็นต้นไป ให้ใช้รูปแบบการเขียน  
 ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนฯ  
 เช่นเดียวกับอาจารย์ฯ ในล าดับที่ 1 โดยรายละเอียดปรากฏ 
 ตาม Template มคอ.2  
 8) ระบุจ านวนปีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา      
 9) ระบุภาระงานสอน โดยต้องมีชุดวิชาในหลักสูตรพัฒนานี้ 
 อย่างน้อย 1 ชุดวิชา เรียงตามล าดับรหัสชุดวิชา  
 

 ทางวิชาการฯ พ.ศ.   
 2560 และท่ีแก้ไข 
 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ. 2561 และ 
 ข้อบังคับ มสธ.  
 ว่าด้วย การก าหนด 
 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ.2561 (กรณี  
 หลักสูตรที่ได้รับ 
 อนุมัติจาก 
 สภามหาวิทยาลัย 
 ระหว่างวันที่ 24   
 มิถุนายน 2563 ถึง 
 วันที่ 23 มิถุนายน  
 2565)  
 (2) ประกาศ  
 ก.พ.อ. เรื่อง  
 หลักเกณฑ์และ 
 วิธีการพิจารณา 
 แต่งตั้งบุคคลให้ด ารง 
 ต าแหน่งทางวิชาการฯ  
 พ.ศ.2563    
 (กรณีหลักสูตรที่ได้รับ  
 อนุมัติจาก           
 สภามหาวิทยาลัย   
 ตั้งแต่วันที่ 24  
 มิถุนายน 2565 
 เป็นต้นไป) 
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  2) เว็บไซต์ส าหรับ 

 ตรวจสอบวารสาร  
 ระดับชาติ สืบค้นจาก  
 https://tci-   
thailand.org/ 
 3) เว็บไซต์ส าหรับ  
 ตรวจสอบบทความใน 
 วารสารระดับชาติ  
 สืบค้นจาก  
 https://www.tci- 
thaijo.org/?fbclid=I
wAR0ws_IB9W59U
OWloewe-
iC0AwOfVySc8voF 
Cv2hsx_0FK5cH1F4
eidmodQ 

 ภาคผนวก ง 
 ประวัติผลงานทาง  
 วิชาการของอาจารย์ 
 ประจ า (กรณี 
 หลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา) 

 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมรายละเอียดปรากฏตาม  
 Template มคอ.2  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน 
 หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทาง 
 วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ 
 พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 

   

https://www.tci-/
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หัวข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ภาคผนวก จ  
 แผนการศึกษา 
 ส าหรับผู้มีคุณสมบัติ 
 อ่ืนที่มิใช่โครงสร้าง 
 หลักสูตร 4 ปี (ปวท.  
 ปวส. อนุปริญญา  
 และปริญญาชั้นใด  
 ชั้นหนึ่ง) เฉพาะ 
 หลักสูตรระดับ 
 ปริญญาตรี 

 1) ระบุรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทย หน่วยกิต และ  
 ก าหนดเวลาการศึกษา ให้ตรงกับที่ระบุในหัวข้อชุดวิชา 
 2) ต้องท าแผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนใน 
 ภาคต้น และภาคปลาย 
 3) จ านวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่เกิน  
 18 หน่วยกิต 
 4) ข้อควรค านึงในการจัดแผนการศึกษา สาขาวิชา 
 ควรพิจารณาความเหมาะสม ดังนี้ 
 (1) คาบเวลาสอบในแต่ละภาค 
 (2) แผนการผลิตชุดวิชาของสาขาวิชา 
 (3) ชุดวิชาที่เปิดภาคต้น หรือภาคปลาย 

  (4) ชุดวิชาที่มีเนื้อหาต้องเรียนต่อเนื่องกัน 
  ทั้งนี้ ขอให้สาขาวิชาประสานงานกับส านักทะเบียนและ 
 วัดผลอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของแผน 
 การศึกษา ซึ่งแต่ละชุดวชิาไม่ควรเปิดสอน 2 ภาค 

 

เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แนบเอกสารที่เก่ียวข้องในภาคผนวก ดังนี้ 
 1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  
 การศึกษา ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562 
 2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย   
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 

 

   
ที่มา: ธนัญญา เฉลยผล, 2563 
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ภาคผนวก ฎ 
ภาพตัวอย่างหน้าจอหลักของระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

(CHE Curriculum Online: CHECO) 
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ภาพตัวอย่างหน้าจอหลักของระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online: CHECO) 
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม. (2565). CHECO.  
สืบค้นจาก http://202.44.139.57/checo/  
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ภาคผนวก ฏ 
ภาพหน้าจอแสดงเกณฑ์มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระบบพิจารณา 

ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
(CHE Curriculum Online: CHECO) 
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ภาพหน้าจอแสดงเกณฑ์มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) 
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม. (2565). CHECO.  
สืบค้นจาก http://202.44.139.57/checo/  
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ประวัติผู้เขียน 

 

 ชื่อ-สกุล นางสาวณัฏฐณิชชา  เพชรบัวศักดิ์  
 ต ำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ 
 สถำนที่ท ำงำน ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 e-mail address natthanitcha.phe@stou.ac.th 

ประวัติกำรท ำงำน  
1)  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 พ.ศ.2547-2548 

 2)  ต าแหน่ง ครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนกวดวิชาแม่ริม  
 จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2548  
 3)  ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์                                                                          
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
  พ.ศ.2549-2550   
 4)  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการและผู้ประสานงานโครงการ
  พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน วิทยาลัย
  ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  ประจ าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2549-2550 
 5)  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานบริการศึกษาและพัฒนา 
  หลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550-2553 
 6) ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
     ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  พ.ศ.2553-ปัจจุบัน  

      

 

 

 




