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บทที่ 1

บทนำ
1. ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบตั ิงานปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิต มุ่งพัฒนาคุณ ภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง
การศึกษาต่อสำหรับทุกคน เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอน
ทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก คือ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขยาย
การเปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ) สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และสาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ เพิ่ ม ขึ้ น ตามลำดั บ
มหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ยธรรมาธิราชมี ห ลัก สูตรระดั บ ปริญ ญาตรีแ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ค รบเกณฑ์ การ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2568 รวม 75 หลักสูตร ประกอบด้วย ปีการศึกษา
2557 จำนวน 1 หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 หลักสูตร
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 หลักสูตร และปีการศึกษา 2564
จำนวน 36 หลักสูตร ปี การศึกษา 2565 จำนวน 14 หลักสูตร ปี การศึกษา 2566 จำนวน 6 หลักสูต ร
ปี ก ารศึ ก ษา 2567 จำนวน 8 หลั ก สู ต ร และปี ก ารศึ ก ษา 2568 จำนวน 1 หลั ก สู ต ร (สำนั ก วิ ช าการ
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน, 2563) เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เพื่อเป็นกรอบ
มาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรอง
มาตรฐานคุณ วุฒิในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับคุณ วุฒิอนุปริญญา (3 ปี) ปริญ ญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก โดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
บัณ ฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญ ญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ สาขาหรือสาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะพิสัยอีกด้วย

2
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องตามรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความจำเป็นต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ความต้องการ
ของตลาดงานและสถานประกอบการ จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับที่มีการ
ปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา โครงสร้างและ
รายละเอียดหลักสูตร เนื้อหาสาระสำคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ที่มีการ
ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร การปรับปรุงชุดวิชา การเปลี่ยนชื่อ
ชุดวิชา การเปลี่ยนรหัสชุดวิชา การเพิ่มชุดวิชาเลือก การปรับวัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา ผลการ
เรีย นรู้ แผนที่ ก ระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ชุ ด วิ ช า โดยไม่ ก ระทบ
โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรมีงานสำคัญ ๆ ที่
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนรับผิดชอบ คือ การเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
การตรวจร่ างและวิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุง การติ ดตามและรายงานความก้ าวหน้ า ในการปรั บ ปรุง
หลักสูตร การรับรองหลักสูตรปรับปรุง การบริการวิชาการหลักสูตร และการบริการข้อมูลสารสนเทศการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งงานดังกล่าวมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงานมีรายละเอียดมาก และต้อง
ดำเนิ นงานภายใต้ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับข้อบั งคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ปั จจุบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี 12 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรเปิดสอนในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 62 หลักสูตร เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการในการปรับปรุงหลักสูตร
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กำหนด และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้เขียน
จึงจัดทำคู่ มือการปฏิ บัติงานปรับ ปรุงหลั กสูตร มหาวิท ยาลัยสุ โขทั ย ธรรมาธิราช ฉบั บนี้ ขึ้น โดยจัดการ
ดำเนินงานให้เป็นระบบ ลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ
2.1 เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานทราบและเข้าใจ โดยสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานทราบและเข้าใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ที่เป็นไปตามข้อกำหนดแห่ง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นปัจจุบัน
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2.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

3. ขอบเขตของการศึกษา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เป็ น คู่ มื อ เฉพาะ
สำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรฝ่ า ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน สำนั ก วิ ช าการ และบุ ค ลากร
ประจำงานเลขานุ ก ารกิ จ สาขาวิ ช า ทั้ ง 12 สาขาวิ ช า ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นงานปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

4. นิยามศัพท์
4.1 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในงาน
ปรับ ปรุงหลั ก สูต ร ฝ่ ายพั ฒ นาหลั กสู ต รและการสอน สำนั ก วิ ชาการ มหาวิท ยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช
ประกอบด้ ว ยภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คำอธิ บ ายงานที่ ป ฏิ บั ติ การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ร ะบบงาน
กระบวนการทำงาน รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นไป
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด
4.2 การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี 2 รูปแบบ ได้แก่
4.2.1 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับหลักสูตร โดยมีการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรให้
ทันสมัยและเหมาะสมอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี หรือมีการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร เนื้อหาสาระสำคัญในหมวดวิชา
เฉพาะ โดยจัดทำตามรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
4.2.2 การปรับ ปรุงหลัก สูตรเล็ ก น้ อ ยที่ มี ก ารปรับปรุงรายละเอี ยดอื่ น ๆ ที่ ไม่ ก ระทบต่ อ
โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ อาทิ การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การปรับปรุงชุดวิชา การเปลี่ยนชื่อชุดวิชา การเปลี่ยนรหัสชุดวิชา การเพิ่มชุดวิชา
เลือก การปรับวัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (Curriculum Mapping) โดยจัดทำ
ตามรูปแบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ที่ สป.อว. กำหนด
4.3 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4.4 กระทรวงการอุด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรม หมายถึ ง กระทรวงที่ จั ดตั้ ง
สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ขึ้ น เป็ น กระทรวงใหม่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ภ ายใต้ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) รวมถึง
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงาน
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คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
4.5 สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม หมายถึ ง
หน่ ว ยงานเดิ ม คื อ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.) รวมกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) เพื่ อ จั ด ตั้ ง เป็ น สำนั ก งานปลั ด กระทรวงใหม่ คื อ สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
4.6 งานปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง หน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายพั ฒนา
หลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานปรับปรุงหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4.7 คณะกรรมการปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร หมายถึ ง คณะกรรมการที่ สภาวิช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าชแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ทำหน้ า ที่ จั ด ทำหลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐานตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด
4.8 มคอ. หมายถึ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF: HEd) เอกสาร มคอ. จึงเป็นแบบเอกสารจัดเก็บข้อมูลไว้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียน และเป็นการประกันคุณ ภาพผู้เรียน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศใช้เอกสาร มคอ.ที่มีหมายเลขกำกับตั้งแต่ 1-7 คือ มาตรฐาน
คุณ วุฒิ สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของชุด วิชา (มคอ.3)
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดำเนินการของชุดวิชา (มคอ.5) รายงาน
ผลการดำเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดำเนิ น การของหลั ก สู ต ร
(มคอ.7)
4.9 มาตรฐานคุณ วุฒิ สาขา/สาขาวิช า (มคอ.1) หมายถึง กรอบที่ สป.อว.กำหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกำหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา ปริญญา และองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาเท่าที่จำเป็นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กำหนด
4.10 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมายถึง เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรที่ สป.อว.
กำหนดแสดงหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
8 หมวด คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ
โครงสร้างของหลั ก สู ต ร 4) ผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการประเมิ น ผล 5) หลั ก เกณฑ์ ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 6) การพัฒนาคณาจารย์ 7) การประกันคุณภาพหลักสูตร 8) การประเมินและปรับปรุง
การดำเนินการของหลักสูตร
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4.11 หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติและพิจารณา
ความสอดคล้ อ งจากสภาวิ ช าการ สภามหาวิ ท ยาลั ย และสำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สป.อว. (เดิมคือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ.) แล้ว
4.12 ร่างหลักสูตรปรับปรุง หมายถึง ร่าง มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่จัดทำ
โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา เพื่อเสนอคณะกรรมการประจำสาขาวิชา (กรณีหลักสูตร
ระดั บ ปริญ ญาตรี) คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจำสาขาวิช า (กรณี ห ลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา)
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร
4.13 การตรวจร่า งหลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง หมายถึ ง การตรวจเอกสาร มคอ.2 รายละเอี ย ดของ
หลักสูตรฉบับปรับปรุงให้มีหัวข้อและรายละเอียดครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และ สป.อว.กำหนด ซึ่งจะประกอบด้วย 8 หมวด และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
ตารางเปรี ย บเที ย บการปรั บ ปรุ งแก้ ไขหลั ก สู ต ร และประวั ติ ผ ลงานทางวิ ช าการและ
ประสบการณ์การสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน รวมทั้ง
การตรวจเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ตามแบบฟอร์ม สมอ.08
4.14 การพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หมายถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย
สุ โขทั ยธรรมาธิ ราชจัด ทำข้อ มู ล หลั ก สูต รที่ ผ่านการอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิท ยาลั ย แล้ ว นำเสนอ สป.อว.
โดยนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (Commission of
Higher Education Curriculum Online หรือ CHE Curriculum Online : CHECO) ภายใน 7 วันทำการ
กรณีปรับปรุงทั้งฉบับมีรายการที่ต้องนำเข้า ได้แก่ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา รวมทั้งชื่อวิชาเอก
(ถ้ามี) มติสภามหาวิทยาลัย มติสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) โครงสร้างหลักสูตร จำนวนการรับนักศึกษา สถานที่
จัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ คุณวุฒิ คุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2561 เป็นต้นมากรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วแต่ปัจจุบันยังส่งข้อมูล
สมอ.08 เข้าระบบ CHECO ไม่ได้เนื่องจากระบบยังไม่รองรับการป้อนข้อมูล สมอ.08 สป.อว. จึงให้อนุโลม
ให้ใช้การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไปพลางก่อน
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ส่วนกรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในรูปแบบเดิมที่เป็นเล่มเอกสาร ที่ สป.อว. ให้การ
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว หากมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ให้จัดทำข้อมูลการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเป็นเอกสารเสนอ สป.อว. เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร
4.15 ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคลากรฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
4.16 ผู้รบั บริการ หมายถึง บุคลากรประจำงานเลขานุการกิจสาขาวิชา ทั้ง 12 สาขาวิชา

5. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำคู่มือ
5.1 ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นบุคลากรฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ และบุคลากร
ประจำงานเลขานุการกิจสาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อย่างเป็นระบบ
5.2 ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตร สามารถปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด
5.3 มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานการ
ปรับปรุงหลักสูตรสำหรับผู้ให้บริการและผู้รบั บริการงานปรับปรุงหลักสูตรมีแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

บทที่ 2

การวิเคราะห์งาน
มหาวิ ทยาลั ย สุโขทัย ธรรมาธิ ราชได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 ตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดการศึกษารวมไปถึง
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา
ต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการ
สอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ดังนั้น การจัดโครงสร้างของระบบการ
บริหารงานให้เอื้ออำนวยต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดและวิธีการสอนทางไกล โดยไม่พยายามแบ่งส่วน
ราชการย่อยจนเกินไปเป็นหลายระดับ เช่น หน่วยงานทางวิชาการจะไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชาและคณะ
แต่จัดเป็นสาขาวิชาซึ่งบูรณาการ 2 ระดับเข้าด้วยกัน ใช้ระบบการทำงานในรูปองค์คณะบุคคล เพื่อให้การ
ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ เป็นไปโดยรอบคอบ และใช้ระบบรวมบริการมากกว่าการกระจายบริการ มีการ
แบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 12 สาขาวิชามีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานด้าน
วิชาการ คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักต่าง ๆ จำนวน 9 สำนัก คือ สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักเทคโนโลยี
การศึกษา สำนักบริการการศึกษา สำนักวิชาการ สำนักบรรณสารสนเทศ สำนักพิมพ์ สำนักการศึกษา
ต่อเนื่อง สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสถาบันซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสำนักอีก 1 สถาบัน
คือสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีสำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง

1. ประวัติความเป็นมาของสำนักวิชาการ
สำนักวิชาการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับสำนักงานอธิการบดี สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักบริการ
การศึ ก ษา และสำนั ก ทะเบี ย นและวั ด ผลตามพระราชกฤษฎี กาจั ด ตั ้ง สำนั ก งานอธิ ก ารบดี แ ละสำนั ก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2522 และแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
“การแบ่งส่วนราชการในสำนักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายตำรา ฝ่ายพัฒนา
คณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่ายวิจัย (รัชนี พลแสน, 2557, น. 4-6)
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สถานทีท่ ำการสำนักวิชาการ
สถานที่ทำการระยะแรกตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ถนนสุโขทัย (มกราคม 2521- พฤษภาคม 2522) ต่อมาได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ต่าง ๆ ดังนี้
- อาคารบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด (ชั้น 6) ถนนหลานหลวง (พฤษภาคม 2522 - เมษายน
2523)
- อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ชั้น 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท (เมษายน - มิถุนายน
2523)
- อาคารทบวงมหาวิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา (มิถุนายน 2523 - เมษายน 2524)
- อาคารสิริภิญโญ ชั้น 5 ถนนศรีอยุธยา (10 เมษายน 2524 - ธันวาคม 2527) และเมื่อเดือน
ธันวาคม 2527 สำนักวิชาการจึงได้ย้ายมายังอาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนถึง
ปัจจุบัน
ในช่วงแรก ๆ ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522–2526 งานในหน้าที่รับผิดชอบของสำนัก
วิชาการคืองานเลขานุการกิจสภาวิชาการ เลขานุการกิจสาขาวิชา และงานประสานงานเพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ งานเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งสาขาวิชาต่าง ๆ งานจัดทำคู่มือนักศึกษา
และหลักสูตรสาขาวิชา และงานจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา
พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยได้โอนงานจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิต (เป็นกิจกรรมภาค
บังคับของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ไม่มีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ) และงานจัด
ประชุม เชิ งปฏิ บัต ิก ารชุ ดวิ ชาประสบการณ์ว ิชาชีพ (เป็ นกิ จกรรมสำคัญ ส่วนหนึ ่งในการเรีย นชุ ดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ) จากสำนักบริการการศึกษามาให้ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2527 สำนักวิชาการได้แยกภาระงานจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิตและงานจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพออกจากฝ่ายวิจัย และจัดตั้งหน่วยงานชื่อ “งานโครงการ
เสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์วิชาชีพ” อยู่ในสำนักงานเลขานุการ สำนักวิชาการ และในปี
เดียวกันนั้นมหาวิทยาลัยยังได้มอบหมายให้จัดตั้งงานฝึกอบรมขึ้นอีกหน่วยงานหนึ่งในสำนักวิชาการ โดยให้
มีหน้าที่ในการเตรียมงานด้านการฝึกอบรมเพื่อให้บริการแก่ชุมชน
พ.ศ.2532 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ยกงานฝึ ก อบรมออกจากสำนั ก วิ ช าการ และยกฐานะเป็ น
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
พ.ศ. 2534 ได้เปลี่ยนชื่อ งานโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์วิชาชีพเป็น
“ฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพ” และได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในสำนักวิชาการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่
569/2534 ลงวั น ที ่ 20 มี น าคม 2534 มี ห น้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบการจั ด อบรมเข้ ม นั กศึ กษาที่ ล งทะเบี ย น
ชุด วิชาประสบการณ์ วิ ชาชี พของทุก ๆ สาขาวิ ชา และเพื่ อความเหมาะสมต่ อมาจึงได้ เปลี่ ยนชื่ อเป็น
“ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ”
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ต่อมาภาระงานและปริมาณงานเกี่ยวกับด้านเลขานุการของสาขาวิชาต่าง ๆ มีมากขึ้นและ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างออกไปเป็นการเฉพาะ สำนักวิชาการจึงได้จัดตั้งฝ่ายเลขานุการกิจเป็น
การภายในเพิ่มขึ้นอีก 1 ฝ่าย เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการกิจสภาวิชาการ งานเลขานุการกิจกิตติเมธี และ
งานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาต่าง ๆ อนึ่ง ฝ่ายดังกล่าวได้ถูกยุบรวมเป็นหน่วยงานภายใต้สั งกั ด
สำนักงานเลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2543
พ.ศ. 2535 ได้แยกฝ่ายวิจัยออกจากสำนักวิชาการ และยกฐานะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีภารกิจในด้านประสาน
กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื ่ อ สนั บ สนุ น การเปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
งานเลขานุการกิจกิตติเมธี รวมทั้งงานเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่รองรับงานดังกล่าว สำนักวิชาการจึงได้ตั้งฝ่ายบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นการภายในอีกหนึ่งฝ่าย และ
เมื่องานประกันคุณภาพการศึกษามีภาระงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้
ออกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งกำหนดให้มีศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่รองรับภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ลงวันที่ 14 มีนาคม 2544 จึงโอนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่สำนักวิชาการดำเนินการ
ไปขึ้นกับศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้ง
สำนักบัณฑิตศึกษาขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และได้แยกออกจากสำนักวิชาการไปพร้อมทั้งงาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และงานกิตติเมธี
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน สำนักวิชาการมีการแบ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ
และฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายตำรา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ ยังได้รับโอนงานกิตติเมธีจากสำนักบัณฑิตศึกษากลับมาที่สำนักงานเลขานุการ
และโอนงานด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากลับมาที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ ซึ่ง
เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548
และเมื่ อวันที่ 16 มี นาคม 2563 ฝ่ายพัฒ นาคณาจารย์ ไ ด้ย้ ายไปจั ดตั ้งเป็นสถานพัฒนาบุ คลากรเพื่อ
การศึกษาทางไกล ทำให้สำนักวิชาการมีการแบ่งโครงสร้างในปัจจุบัน ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ
และฝ่ายต่าง ๆ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายตำรา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
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2. การแบ่งส่วนราชการสำนักวิชาการ
สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(ปัจจุบันปรับชื่อเป็นรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้) โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
(สำนักวิชาการ, 2563)
2.1 วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลที่ได้
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
2.2 พันธกิจ
2.2.1 สนับสนุน ส่งเสริมด้านหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 ส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ การผลิตชุดวิชาและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
งานวิชาการ
2.2.3 บริหารจัดการอบรมประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2.4 สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตร์ แ ละการบริ หารงานของสำนัก
ให้มีประสิทธิภาพ

2.3 โครงสร้างสำนักวิชาการ
สำนักวิชาการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสำนัก

คณะกรรมการบริหาร
สำนักวิชาการ

สำนักงานเลขานุการ

ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

ฝ่ายตำรา

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน

แผนภูมิที่ 2.1 โครงสร้างสำนักวิชาการ
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2.4 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิชาการ
ปัจจุบันสำนักวิชาการมีการแบ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ และฝ่าย
ต่าง ๆ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายตำรา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้
2.4.1 สำนักงานเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ งานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการ งานเลขานุการที่ประชุม
สภาวิ ช าการ งานสนั บ สนุ น การขอตำแหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ งานบริ ห ารงานบุ ค คล
งานงบประมาณและการเงิน งานประกันคุณภาพ งานจัดการความรู้ งานควบคุมภายในและบริ หาร
ความเสี่ยง งานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) งานกิตติ เมธี
งานเลขานุการกิจสาขาวิชา การประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการ และอำนวยความสะดวก
ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักวิชาการ งานฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2.4.2 ฝ่ายตำรา
มีหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนงานเขียนทางวิชาการ งานสนับสนุนการผลิต
ชุดวิชา งานฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการ รวมทั้งการประสานงานการขอใช้ลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ
ทั ้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนงานทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญาของมหาวิ ท ยาลั ย และงาน
เลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
2.4.3 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มีหน้าที่ประสานงาน และดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ / ประเมิน / ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร (ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย) ประเมินหลักสูตร รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา / ประเมิน / ปรับปรุง
หลักสูตร และคณะกรรมการ / คณะทำงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย งานจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งจัดทำ แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับหลักสูตร
งานตรวจร่ า ง / วิ เ คราะห์ แ ละกลั่นกรองข้อมูลหลักสูตรก่อนเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สภาวิชาชีพ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง งานดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง งานประสานงานเพื่อติดตาม / ตรวจสอบ / วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำ มคอ.7 รายงาน
ผลการดำเนินการของหลักสูตร งานจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร งานจัดประชุมสัมมนา
เกี่ยวกับหลักสูตร งานจัดทำและเผยแพร่เอกสารหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ) ระดับต่ำ
กว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา งานจัดทำโครงสร้างหลักสูตรในระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนและงานบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานจัดทำข้อมูลรายละเอีย ด
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หลักสูตรเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต การดำเนินการรวบรวมมติที่ประชุมต่าง ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งประสานงาน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาสาขาวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
หลักสูตร
2.4.4 ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
มีหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานและสนับสนุนงานจัดอบรมเข้มประสบการณ์
วิชาชีพในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษา และการจัดอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งจัดตามความต้องการของสาขาวิชา งานประเมินผลการจัดอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชาระดับปริญญาตรี เพื่อนำผลการประเมินสนับสนุนการบริหารจัดการแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการนักศึกษาและงานทะเบียน
บัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2.2 อัตรากำลังงานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
สำนักวิชาการ ในหน้า 13
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หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน

น.ส.รัชนี พลแสน
(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

งานพัฒนาหลักสูตร

งานสารสนเทศ
และประเมินหลักสูตร

งานปรับปรุง
หลักสูตร

งานเอกสารหลักสูตร

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างาน

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างาน

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างาน

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างาน

นางพิมพา สมใจ
(นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ)

น.ส.เชาวณี อ้นลำพูน
(นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ-พนักงาน)

น.ส.ธนัญญา เฉลยผล
(นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ-พนักงาน)

น.ส.กรรณิการ์
สถิรวรกุล
(นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ)

อัตรา

งานธุรการ

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

ว่าง
น.ส.ณัฏฐณิชชา
เพชรบัวศักดิ์
(นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ-พนักงาน)

น.ส.ฐิติกา ถาวร
(นักวิชาการศึกษา –
ลูกจ้างประจำ)

น.ส.วีระวรรณ เพ็งศรี
(นักวิชาการศึกษาพนักงาน)
(นักวิชาการศึกษา –
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ลูกจ้างประจำเงินรายได้)
กระบวนการรับสมัคร
พนักงานวุฒิปริญญา
โท แทนบุคลากรที่
เกษียณ อายุราชการ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2561

น.ส.อรวลัญช์ เสือแดง
(นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ-พนักงาน)

น.ส.เบญจมาศ นนทรักษ์
(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
นางคนึงนิจ ณ นคร
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาญงาน)

แผนภูมิที่ 2.2 อัตรากำลังงานในส่วนงานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ

14

3. ประวัติความเป็นมาของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ฝ่ายพัฒ นาหลั กสูต รและการสอนจัด ตั ้งขึ้ นเมื ่อ พ.ศ. 2522 ตามราชกิ จจานุเบกษา ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสำนักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 9 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
ขึ้นอยู่ภายใต้สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในอดีตฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนา ประเมิน และปรับปรุง
หลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์ ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน จัดทำคู่มือ
นักศึกษาและเอกสารหลักสูตรทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการ
รับรองหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิและการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยรับผิดชอบ
หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย (รัชนี พลแสน, 2557, น. 16-20)
พ.ศ. 2544 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือ
ร่างโต้ตอบหนังสือ รับผิดชอบงานงบประมาณ อัตรากำลัง รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
จัดทำบัญชีควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ประสานงาน การผลิตและสำเนาเอกสาร
จัดเก็บเอกสาร ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
งานพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ
เปิ ดสอนหลั ก สู ตรใหม่ แ ละหลั ก สู ตรปรั บปรุ ง ระดั บต่ ำกว่ า ปริ ญ ญาตรี ระดั บปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงานจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร งานเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร งานเร่งรัดการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ประสานงานการกำหนดรหัสชุดวิชา
การแก้ไขพระราชกฤษฎีกา การติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร
ประสานงานรวบรวมจัดทำและบริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร วิเคราะห์และตรวจ
โครงการหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง เวียนแจ้งและดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร การ
รับรองคุณวุฒิ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสูตรเพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรสำหรับเสนอ สป.อว. การปฏิบัติหน้าที่ใน
คณะทำงานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
งานประเมินหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินหลักสูตร และคณะทำงานศึกษาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะทำงานศึกษาข้อมูล
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการประเมินหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตร
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ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการประเมินหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ประเมินผลการดำเนินงาน
หลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของฝ่ายฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางอินทราเน็ต
งานเอกสารหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำคู่มือนักศึกษา และเอกสารหลักสูตรการศึกษา
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ จัดแปลหลักสูตร
การศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ จัดทำข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
เผยแพร่เอกสารหลักสูตรและคู่มือนักศึกษาให้หน่วยงานต่างๆ รวบรวมมติที่ประชุมต่าง ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา / ประเมิน / ปรับปรุงหลักสูตร รวบรวมรายชื่อ วัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เป็นปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลการเรียกชื่อหลักสูตร ปริญญา และอักษรย่อ
หลักสูตร บริการรวบรวม / ค้นคว้าเอกสารจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งให้บริการค้นคว้าและตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรแก่สาขาวิชาและหน่วยงานอื่น ๆ
ต่อมา พ.ศ. 2547 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีขอบเขตภารกิจเพิ่มอีก 1 งานคือ
งานปรับปรุงหลักสูตร มีหน้าที่ประสานงานวิเคราะห์ วิจัย และให้บริการข้อมูลการปรับปรุง
หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย รั บผิ ด ชอบงานเลขานุ ก ารคณะกรรมการปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร ติ ด ตามและ
รายงานความก้ า วหน้ า ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตรวจโครงการหลั ก สู ต รฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ดำเนิ น การ
ขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ / คณะทำงานตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย
ในปี พ.ศ. 2548 สำนักวิชาการได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักโดยยุบรวมงาน
ธุรการไปรวมที่สำนักงานเลขานุการ จึงทำให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีภารกิจเหลือ 4 งาน คือ
งานพัฒนาหลักสูตร งานประเมินหลักสูตร งานปรับปรุงหลักสูตร และงานเอกสารหลักสูตร
ปัจจุบันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน จึงทำให้หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน เพิ่มมากขึ้น และได้ปรับเปลี่ยนชื่องานและภาระงานให้
เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ ประกอบกับงานธุรการได้กลับมาบริหารจัดการฝ่ายฯ เหมือนเดิม จึงได้แบ่งกลุ่ม
งานเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร งานสารสนเทศและประเมินหลักสูตร งานปรับปรุง
หลักสูตร และงานเอกสารหลักสูตร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
3.1 วิสัยทัศน์
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนเป็นหน่วยงานที่ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
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3.2 พันธกิจ
3.2.1 ให้บริการ ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา ประเมิน และ
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และได้มาตรฐานการอุดมศึกษา
3.2.2 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสาขาวิชา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ขอบเขตภารกิจงานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนแบ่งส่วนราชการภายในตามขอบเขตภารกิจงาน เป็น 5 งาน ดังนี้
4.1 งานพัฒนาหลักสูตร
มีหน้าที่ประสานงาน และดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ
โครงการเปิดสอนหลัก สู ตรใหม่ข องสาขาวิ ช าต่ าง ๆ ทั ้งในระดั บต่ ำกว่า ปริ ญญาตรี ระดั บปริญ ญาตรี
และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ปฏิ บ ั ต ิ หน้ าที่ เลขานุ การคณะกรรมการพั ฒนาหลักสู ตร แก้ ไข/เพิ ่ มเติ มพระราช
กฤษฎี กาว่ าด้ วยปริ ญญาในสาขาวิ ชา อั กษรย่ อสำหรั บสาขาวิ ชา ครุ ยวิ ทยฐานะ และเข็ มวิ ทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร ประสานงาน รวบรวม
จัดทำ และบริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ก่อนเสนอสภาวิชาการ จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่
ต่อสภามหาวิทยาลัย และเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรใหม่ต่อ สป.อว. ผ่านระบบ
พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพื่ อ
พิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เวียนแจ้งและดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของหลักสูตรใหม่ จัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้บริหาร และสภาวิชาการ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอ สป.อว. จัดทำ
ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ให้บริการ
ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร และปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ / คณะทำงานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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4.2 งานสารสนเทศและประเมินหลักสูตร
มีหน้าที่ประสานงาน และดำเนินการ สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประสานงาน จัดทำข้อมูล รวบรวม และนำเสนอการจัดทำ มคอ.7
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
สภาวิชาการ ประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำองค์ประกอบที่ 1 การกำกับ
มาตรฐานในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรข้อที่ 1, 2, 3 และ 11 ของหลักสูตร
ในสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ทั ้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประสานงานการประเมิ น หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะทำงานศึกษาข้อมูล ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะทำงาน
ศึกษาข้อมูล งานให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการประเมินหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัย ติดตามและ
รายงานความก้าวหน้าในการประเมินหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย จัดทำ วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ จัดทำและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานรับผิดชอบงาน ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน
ดำเนิ นการและเผยแพร่งานการจั ดการความรู้ ด้ านหลักสู ตรและการสอน งานพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ข้ อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ของฝ่ายฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และการปฏิบัติ
หน้าที่ในคณะกรรมการ / คณะทำงานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
4.3 งานปรับปรุงหลักสูตร
มีหน้าที่ประสานงาน และดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน และดำเนินการ
เกี่ยวกับหลักสูตรปรับปรุงของสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา งานควบรวมหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประสานงาน
รวบรวม จัดทำ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรเสนอผู้บริหารและสภาวิชาการ ติดตาม
และรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
วิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรปรับปรุงก่อนเสนอสภาวิชาการ จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัย และเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อ
สป.อว. ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online :
CHECO) เพื่อพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ประสานงาน วิเคราะห์ และตรวจการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรก่อนเสนอ
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย การ
ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรต่อ
สป.อว. เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร / พิจารณาความสอดคล้องของ
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หลักสูตร เวียนแจ้งและดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ การกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของหลักสูตรปรับปรุง จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ให้บริการข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร
และปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ / คณะทำงานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
4.4 งานเอกสารหลักสูตร
มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำและเผยแพร่เอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษา คณาจารย์ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดแปลหลักสูตรการศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ จัดทำข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรทั้งระดับบัณฑิตศึกษา และระดับ
ปริญญาตรีเพื่อเผยแพร่ทาง Internet และ Intranet รวบรวมมติที่ประชุมต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับการศึกษา รวบรวมรายชื่อ วัตถุประสงค์และคำอธิบายของชุดวิชา
ทุกหลักสูตรทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีให้เป็นปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลการเรียกชื่อหลักสูตร
ปริญญาและอักษรย่อหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีให้เป็นปัจจุบัน บริการรวบรวม/
ค้นคว้าเอกสารจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้บริการค้นคว้า และ
ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรแก่สาขาวิชาและหน่วยงานอื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่ในคณะทำงานต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
4.5 งานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือ ร่าง
โต้ตอบหนังสือ รับผิดชอบงานงบประมาณ อัตรากำลัง รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำ
บัญชีควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ประสานงานการผลิตและสำเนาเอกสาร จัดเก็บ
เอกสาร ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
5.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง สายงานวิ ช าการศึ ก ษา ที ่ ก ำหนดโดยคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุ ดมศึก ษา (ก.พ.อ.) เมื ่อ วั นที่ 21 กั นยายน 2553 ระบุ บทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดังนี้
5.1.1 ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนีค้ รอบคลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะ
งานที ่ปฏิบ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ การศึ กษา วิเ คราะห์ สังเคราะห์ วิ จั ย และพัฒ นาหลั กสูต ร โปรแกรมการสอน
กระบวนการสอน และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางสถาบันอุดมศึกษา
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา
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การให้บริการทางวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุง
มาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและ
ส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การ
วางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
5.1.2 ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
5.1.3 ชื่อตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบตั ิการ
1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน
2) สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ความต้องการกำลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
หนังสือหรือตำราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
4) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
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5) การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่
การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้
คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด
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5.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
งานปรับปรุงหลักสูตรเป็นงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจวิเคราะห์
ร่างหลักสูตรปรับปรุ ง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร จัดทำฐานข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลการปรับปรุง
หลักสูตรเสนอผู้บริหารและสภาวิชาการ จัดทำข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรประกอบการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. เพื่อ
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรหรือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร เสนอหลักสูตรปรับปรุง
ต่อสภาวิชาชีพเพื่อขอรับการรับรอง ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร จัดทำแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศเกี ่ยวกับการปรับปรุ งหลัก สู ตร ให้ค ำปรึกษาแนะนำสาขาวิชาในการปรับปรุ งหลัก สู ต ร
และให้บริการข้ อมูลการปรั บปรุงหลักสูตร เพื่ อให้การปรั บปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีค ุณภาพ
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
สำนั กวิ ชาการ ในการปรั บปรุงหลัก สูตรที่ใช้ในการจั ดการเรี ยนการอน เพื่ อผลิตบัณ ฑิต มหาบัณฑิต
และดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต ให้ ม ี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรอบรู ้ แ ละประสบการณ์ คิ ด เป็ น แก้ ป ั ญ หาได้
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
มี ท ั ก ษะการศึ ก ษาทางไกล และสามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า ได้ ด ้ ว ยตนเอง ซึ ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น พั น ธกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้านการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตแต่ละระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ โดยผู้จัดทำคู่มือปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานปรับปรุงหลักสูตร มีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ครอบคลุมภารกิจสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เพื่อการปฏิบัติและพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา
2) ประสานงาน รวบรวม และวิเคราะห์การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
3) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประสานงาน
ให้ความเห็นและคำแนะนำแก่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
4) จัดทำร่างหลักสูตรตามที่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมอบหมาย
5) ตรวจและวิเคราะห์ร่างหลักสูตรปรับปรุงเบื้องต้นให้สาขาวิชา
6) ตรวจและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุงก่อนเสนอสภาวิชาการ
7) เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัย
8) เสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. และสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
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9) ประสานงาน รวบรวม และวิเคราะห์การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) และ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
10) วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ทำข้ อ มู ล สารสนเทศเกี ่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเผยแพร่ทางอินทราเน็ต
11) สำรวจ รวบรวม รายงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และเป้าหมายการจัดการศึกษาด้านหลักสูตร
12) รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
13) การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชา และคณาจารย์ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวางแผน
1) วางแผนหรือร่วมวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิ าน
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด โดยศึกษาข้อมูลและให้ข้อมูลสนับสนุนการ
วางแผนดังกล่าว ร่วมกำหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน
ด้านการประสานงาน
1) ประสานการทำงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การปรับปรุงหลักสูตร
2) ให้ คำปรึก ษา แนะนำเกี่ ยวกั บการดำเนินการปรับปรุงหลัก สู ตรและการจัดทำ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
3) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) เวียนแจ้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สาขาวิชาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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ด้านการบริการ
1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
2) จัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลั ก เกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
3) เป็ น คณะกรรมการ และคณะทำงานชุ ด ต่ า ง ๆ ตามที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย เช่ น
คณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการ คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนัก
วิชาการ และคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาการ เป็นต้น
4) เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการ คณะทำงาน
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5) ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี

บทที่ 3

องค์ประกอบของระบบงานปรับปรุงหลักสูตร
งานปรับปรุงหลักสูตรของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการเกี่ยวข้องกับการเป็น
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การตรวจร่างและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุง การติดตาม
และการรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร การรับรองหลักสูตรปรับปรุง การบริการวิชาการ
หลักสูตร และการบริการข้อมูลสารสนเทศการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งบุคลากรฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน ต้องศึกษาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนา ปรับปรุง และ
บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ได้กำหนดให้
สาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละหลักสูตรทุก 5 ปี และ
สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการ โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
องค์ประกอบด้วยประธานกรรมการ จำนวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3-5 คน เป็น
กรรมการ อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 3-5 คน เป็นกรรมการ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
จำนวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ จำนวน
1 คน และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชาอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทั ้ ง นี ้ การแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าอาจเสนอแต่ ง ตั ้ ง เป็ น กรรมการ
ชุดเดียวกับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อทำหน้าที่ทั้งประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตามความ
เหมาะสมได้
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณาจัดทำหลักสูตรให้มีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
2) เสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
3) แก้ไขร่างหลักสูตรตามมติที่ประชุมต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
คณะกรรมการประจำสาขาวิชา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรควรพิจารณาจัดทำร่างหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
กรณี ที ่ไ ม่ สามารถดำเนิน การให้แ ล้ วเสร็ จ ภายในเวลาที ่ ก ำหนด จะต้ องรายงานผลการดำเนิ น การต่ อ
สภาวิชาการเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร
ได้ครั้งละ 6 เดือน โดยมอบหมายให้สำนักวิชาการเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าว
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรที่จะปรับปรุง จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดทำร่างหลักสูตร ปรับแก้ไขร่าง
หลักสูตรตามมติคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกและจัดทำ
รายงานการประชุม ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและทำหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมอบหมาย

2. การตรวจร่างและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุง
การตรวจร่างและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร เป็นหน้าที่รับผิดชอบของงานปรับปรุง
หลักสูตร แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับหลักสูตร เป็นการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตร ได้แก่ ชื่อ
หลักสูตร แขนงวิชา วิชาเอก ชื่อปริญญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ระบบการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระสำคัญในหมวดวิชาเฉพาะ การปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตร
ดังกล่าวต้องจัดทำร่างหลักสูตรที่มีหัวข้อและรายละเอียดตามแบบ มคอ.2 และจัดทำตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง จากนั้นสาขาวิชาจะเสนอหลักสูตรเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยเสนอ
คณะกรรมการปรับปรุงหลั กสูตร คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึ กษาประจำสาขาวิ ชา (กรณีห ลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) คณะกรรมการประจำสาขาวิชา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ สป.อว. ตามลำดับ โดย
ระบุเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร และปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงด้วย การปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับควรดำเนินการในรูปของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร งานปรับปรุงหลักสูตร ฝ่าย
พัฒนาหลักสูตรและการสอนมีหน้าที่ตรวจร่างและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับ ประกอบด้วยข้อมูล
ทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ โครงสร้างของหลักสูตร ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์
การประกั นคุณภาพหลักสูต ร การประเมิ น และปรั บปรุงการดำเนินการของหลัก สู ตร คำสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไประหว่าง
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อตรวจร่างและวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด และตรวจความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และความสอดคล้องภายในหลักสูตรก่อน
เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา เมื่องานปรับปรุงหลักสูตรทำการตรวจร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ต้องจัดทำ
หนังสือแจ้งผลการตรวจ ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของหลักสูตรส่งคืนให้สาขาวิชา เพื่อปรับแก้หลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตก่อนนำเสนอสภาวิชาการ หลังจากสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการ
หลักสูตรปรับปรุงแล้ว ผู้ตรวจหลักสูตรต้องติดตามรายงานการประชุมสภาวิชาการและตรวจสอบมติสภา
วิชาการว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมในเนื้อหาส่วนใดและสาขาวิชาปรับแก้ตามมติสภาวิชาการหรือไม่ก่อนนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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กรณี ห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการแล้ ว สาขาวิ ช าส่ ง หนั ง สื อ และ
รายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงให้งานปรับปรุงหลักสูตร สำนักวิชาการเพื่อขอให้ดำเนินการนำเสนอ
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมแนบมติที่ประชุมสภาวิชาการ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลหลักสูตร และรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
จากนั้นงานปรับปรุงหลักสูตร สำนักวิชาการจัดทำหนังสือถึงอธิการบดี โดยสรุปสาระสำคัญ ประเด็น
พิจารณา พร้อมแนบแบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (สสม.1) สรุปลำดับ
ความสำคัญการปรับปรุงหลักสูตร ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย หลังจากหลักสูตรได้รับการบรรจุเข้า
วาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย งานปรับปรุงหลักสูตรจัดทำหนังสือแจ้งสาขาวิชา เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และ
สำเนาเอกสารที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเอกสารใช้ประกอบการประชุม งานปรับปรุงหลักสูตรต้อง
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมครั้งที่อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง
2.2 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร และการปรับปรุงในระดับชุดวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อชุดวิชา การเปลี่ยนรหัสชุดวิชา
การเพิ่มชุดวิชาเลือก การเปลี่ยนกำหนดเวลาการศึกษา การปรับวัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา โดย
ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ โดยจัดทำแบบฟอร์มการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ส่งให้งานปรับปรุงหลักสูตร สำนักวิชาการตรวจและงานปรับปรุงหลักสูตร
แจ้งผลการตรวจ ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สาขาวิชาดำเนินการปรับแก้
ทั ้ ง นี ้ ในปั จ จุ บ ั น หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 มีผลให้การปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ฯ ของแต่ละ
หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติ
ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรว่า
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนหรือไม่ หากคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือสัมพันธ์ จะต้องตรวจสอบ
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ว่าได้ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์ในด้านใด เพื่อประกอบการพิจารณา และสาขาวิชาต้องจัดทำประวัติผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยระบุชื่อเจ้าของ
ผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมานับจาก
ปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่จัดทำตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีประสบการณ์
ในการทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา สำหรับหลักสูตรที่จัดทำตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับ
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ปริญญาตรี ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
เมื ่ อ สำนั ก วิ ช าการตรวจสอบและมี ป ระเด็ น แก้ ไ ขการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเล็ ก น้ อ ย สาขาวิ ช า
ดำเนินการปรับแก้ตามข้อสังเกตของสำนักวิชาการแล้วเสร็จ จึงนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยต่อ
สภาวิชาการ เมื่อสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยแล้ว สาขาวิชาจะส่งหนังสือและ
สมอ.08 ให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการเพื่อขอให้ดำเนินการนำเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมแนบมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมอ.08 แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
หลักสูตร และรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จากนั้นฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการทำหนังสือถึงอธิการบดี สรุปสาระสำคัญ ประเด็นพิจารณา พร้อมแนบ
แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (สสม.1) และ สมอ.08 เพื่อประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย หลังจากหลักสูตรได้รับการบรรจุเข้าวาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
งานปรับปรุงหลักสูตรจัดทำหนังสือแจ้งสาขาวิชา เพื่อแจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อซักถามในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และสำเนาเอกสารที่เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อประกอบการประชุม งานปรับปรุงหลักสูตรต้องติดตามมติสภามหาวิทยาลัยและรายงานการประชุม
ครั้งที่อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยแล้ว
งานปรับปรุงหลักสูตรจัดทำหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลใน สมอ.08
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี สำเนาหนังสือที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย และ
สำเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเสนอ สป.อว. ทั้งนี้ หาก
กรณีหลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับมหาวิทยาลัยนำส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยผ่าน
ระบบ CHECO และ สป.อว. พิจารณาว่าหลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ CHECO แล้ว หากมีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จะต้อง
นำส่งข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยผ่านระบบ CHECO ไม่ต้องส่งเป็นเอกสารให้ สป.อว. แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันระบบ CHECO กรณีการหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08) ยังคงไม่สามารถดำเนินการจัดส่งข้อมูลการปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) ในระบบ
CHECO ได้
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3. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อสาขาวิชาสำรวจหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง และเสนอหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการผ่านกองแผนงานแล้ว งานปรับปรุงหลักสูตร สำนักวิชาการจะต้อง
ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรในแผนปฏิบัติราชการประจำปีและเป้าหมายการ
จัดการศึกษาด้านหลักสูตรดังกล่าว โดยประสานงานกับบุคลากรของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อขอข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้ง
ติดตามมติสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ สป.อว. เกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร เพื่อรวบรวมข้อมูล
ความก้าวหน้าของการปรับปรุงหลักสูตรส่งให้สาขาวิชาตรวจความถูกต้อง หรือแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล
ให้ครบถ้วน ก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางอินทราเน็ต เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
นอกจากนี้ งานปรับปรุงหลักสูตรต้องติดตามนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ สป.อว.
และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ
แจ้งให้สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สาขาวิชา และผู้บริหารทราบ

4. การรับรองหลักสูตรปรับปรุง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 มีมติให้
ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนวิธีการรับทราบการอนุมัติหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดย
ยกเลิกการนำส่งเอกสารหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว มายัง สป.อว. เปลี่ยนเป็นให้มหาวิทยาลัย
นำส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยผ่านระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแล้ว สำนักวิชาการต้อง
นำส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ สป.อว. ผ่านระบบ CHECO ภายใน 7 วันทำ
การนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร และ สป.อว. จะเป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูล
หลั ก สู ต รดั งกล่ า วให้ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บอุ ด มศึ ก ษา เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องนำเข้า ระบบ CHECO ได้แก่ ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา รวมทั้งชื่อวิชาเอก (ถ้ามี) มติสภามหาวิทยาลัย มติสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) โครงสร้าง
หลักสูตร จำนวนการรับนักศึกษา สถานที่จัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ (LOs) คุณวุฒิ คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา และเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษา โดยแนบไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) รายงานสภามหาวิทยาลั ยครั ้งที่อนุมัติหลัก สู ตร และ สป.อว. จะแจ้ งผลการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรผ่านระบบ CHECO ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับข้อมูลของแต่ละหลักสูตร
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ซึ่งระบบ CHECO จะแสดงผลการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หากหลักสูตรดังกล่าว
สอดคล้องตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจะแสดงผลว่า “หลักสูตรสอดคล้อ งตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” หากหลักสูตรดังกล่าวไม่สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจะแสดงผลว่า “หลักสูตรไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” สป.อว. จะแจ้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ ไ ขหลั ก สู ต รส่ ง ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นระบบ CHECO ทั น ที หากหลั ก สู ต รมี ป ระเด็ น ที ่ ไ ม่ ส อดคล้ อ ง
มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ สป.อว. และเสนอหลักสูตรเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาโดยเสนอคณะกรรมการปรับปรุ งหลั กสูตรหรื อคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) คณะกรรมการประจำ
สาขาวิชา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ สป.อว. เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ/พิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง ตามลำดับ
เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร เป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษาเป็น
ต้นไป สป.อว. จะพิจารณาผลการดำเนินการจัดการเรียนของแต่ละหลักสูตรจากรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร (SAR) และเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน กรณีหลักสูตรปรับปรุง ถ้าหลักสูตร
มี ผลการประเมิน ตนเองระดั บ หลั กสู ตร ตามองค์ ป ระกอบที ่ 1 การกำกับ มาตรฐาน “ผลการบริ ห าร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย กกอ.” มีผลการประเมิน “ผ่าน” 2 ปี ติดต่อกัน
สป.อว.แจ้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เพื่อให้การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและ
การกำหนดอัตราเงินเดือน พร้อมเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน แต่หากมีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
ในปีการศึกษาล่าสุด สป.อว. จะเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ และไม่แนะนำ
ให้ผู้เรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร แจ้งสภามหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเร่งด่วน พร้อมประกาศ
ว่าหากปีการศึกษาถัดไปหลักสูตรดังกล่าวยังมีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” จะแจ้งสำนักงาน ก.พ. และ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ยกเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกำหนดอัตราเงินเดือน หรือหากมีผล
การประเมิน “ไม่ผ่าน” 2 ปี ติดต่อกัน สป.อว. จะประกาศต่อสาธารณชนว่า หลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ไม่แจ้งสำนักงาน ก.พ. และ สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้การรับรองคุณวุฒิการศึกษา
และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือแจ้งให้ยกเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกำหนดอัตราเงินเดือน
ในกรณีที่ได้ให้การรับรองไปแล้ว ทั้งนี้ สป.อว. จะเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรรวมทั้งผลการดำเนินการหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาและการคุ้มครองผู้บริโภค
ในกรณีหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพใดเป็นการเฉพาะงาน
ปรับปรุงหลักสูตรจัดทำหนังสือถึงสาขาวิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสอบถามว่าต้องการให้สภาวิชาชีพ/
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องค์กรวิชาชีพใดรับรองหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร และจะเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
พิจารณารับรองหลักสูตร รวมทั้งต้องติดตาม เร่งรัดการพิจารณาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ
เมื่อ สป.อว. สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.ค.ศ. และสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตรและ
คุณวุฒิแล้ว งานปรับปรุงหลักสูตรต้องดำเนินการแจ้งให้สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวทางอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต

5. การบริการวิชาการหลักสูตร
ประสานงาน ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์หลักสูตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณาของผู้บริหาร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
5.1 ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร สรุปผล
การดำเนินงานปรับปรุงตามเป้าหมายการปรับปรุงหลักสูตร/แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นต้น
5.2 ประสานงาน รวบรวม และวิ เ คราะห์ ก ารแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร /
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแก่สาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการ และสอดคล้อง
กับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
5.3 รวบรวม และสรุปข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรจากมติสภาวิชาการ และคำสั่งมหาวิทยาลัย
5.4 วิเคราะห์และตรวจข้อมูลการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร และเสนอความคิดเห็นต่อผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ
5.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแก่สาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการ และสอดคล้อง
กับเกณฑ์

6. การบริการข้อมูลสารสนเทศการปรับปรุงหลักสูตร
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ เป็นหน่วยงานที่ประสานงาน สนับสนุนและ
ส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของ
สาขาวิชาต่าง ๆ เสนอ สป.อว. สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.ค.ศ. และสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพรับรอง
หลักสูตรและคุณวุฒิ จึงต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานและ
การอ้างอิง เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร หนังสือของ
สป.อว. หนังสือของสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.ค.ศ. และสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ ที่รับรองหลักสูตร
และคุณวุฒิ หลักสูตรฉบับที่ สป.อว. ประทับตรารับรองและรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรทุกฉบับ
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งานปรับปรุงหลักสูตรจึงรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับหลักสูตร เช่น หลักสูตรที่ครบรอบ
เกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตร เป้าหมายการปรับปรุงหลักสูตร ประวัติการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับและการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ประวัติการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
สรุปข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุงที่ สป.อว.พิจารณารับทราบแล้ว
และหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สป.อว. และสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่
ทางระบบอินทราเน็ต รวมทั้งต้องให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแก่สาขาวิชา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้อง
กับเกณฑ์ที่กำหนด
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บทที่ 4

รายละเอียด เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตร
งานปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ฝ่ า ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเป็ น
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การตรวจร่างและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุง การติดตาม
และการรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร การรับรองหลักสูตรปรับปรุง การบริการวิชาการ
หลักสูตร และการบริการข้อมูลสารสนเทศการปรับปรุงหลักสู ตร ซึ่งงานต่าง ๆ ดังกล่าวมีรายละเอียด
เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รายละเอียด เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
2 ประเด็น ดังนี้
1.1 คุณสมบัติทั่วไปของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการควรมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1.1.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา
1.1.2 มีความสามารถทางวิชาการและความรอบรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.1.3 มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานระหว่างสาขาวิชาหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สร้างความประทับใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม และน้าเสียงที่น่าฟังเสมอ
1.1.4 มีการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างดี ต้องมีการวางแผนและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ให้กับประธาน หรือกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1.1.5 มีความเป็นมืออาชีพทั้งบุคลิกภาพและความคิดความอ่าน ควรแต่งกายให้สุภาพ
รู้จักความเหมาะสมว่าเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรไม่ควรพูด
1.1.6 มีทักษะในการฟัง จับประเด็น จดจารายละเอียด และสรุปประเด็นของการประชุม
ได้เป็นอย่างดี
1.1.7 มีความใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้ทันต่อการพัฒนาตามยุคสมัย
1.1.8 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.1.9 สามารถนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ให้คาแนะนาและข้อสังเกตที่เกี่ยวกับหลักสูตร
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1.2 ความรู้ของผู้ช่วยเลขานุการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
และช่วยจัดทาร่างหลักสูตร ซึ่งความรู้ดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร ระยะเวลาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร องค์ประกอบของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.2.1 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
1) สานักวิชาการสารวจหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ครบรอบการปรับปรุงทุก 5 ปี
2) สาขาวิชาจัดหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
โดยดาเนินการผ่านกองแผนงาน
3) เมื่อหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับความเห็นชอบให้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีแล้วให้สาขาวิชาดาเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(2) ประสานงานกับสานักวิชาการเพื่อขอรายชื่อบุคลากรจากฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและการสอน ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(3) เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทา
ร่ า งหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ. 2 จนกว่ า การจั ด ท าร่ า งหลั ก สู ต รจะแล้ ว เสร็จ ทั้ ง นี้ สาขาวิ ช าอาจเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไม่ใช่บุคคลในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จานวน
ไม่เกิน 5 คน เป็ น ผู้ วิพากษ์ห ลั กสู ตร หรืออาจใช้วิธีจัดสั มมนาระดมความคิ ดเห็ น เกี่ยวกับหลั กสู ต รได้
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
5) เมื่อจั ดทาร่างหลั กสู ตรเรียบร้อยแล้ วให้ มีการพิจารณากลั่ นกรองหลักสูตร
โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ให้ ป ระธาน หรื อ
กรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการปรับปรุ งหลั กสู ตรเสนอร่ างหลั กสู ตรต่ อ คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชา ทั้งนี้อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชาเพื่อพิจารณาด้วยก็ได้
(2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ประธาน หรือกรรมการและเลขานุ การ
คณะกรรมการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรเสนอร่ า งหลั ก สู ต รต่ อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิ ช า
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ทั้งนี้ อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิช าเพื่ อพิจ ารณา
ด้วยก็ได้
6) สาขาวิชาส่งร่างหลักสูตรให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ
ตรวจความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกันของหลักสูตรก่อนเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
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7) สานักวิชาการตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และความสอดคล้องกันของ
หลักสูตร
8) สาขาวิ ช าเสนอร่ า งหลั ก สู ต รที่ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของส านั ก วิช าการ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ต่ อ สภาวิ ช าการ กรณี ที่ ส าขาวิ ช ามี ป ระเด็ น ที่ ยื น ยั น ไม่ ป รั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะของ
ส านั ก วิ ช าการ สาขาวิ ช าจะต้ อ งน าเสนอประเด็ น ดั ง กล่ า ว พร้ อ มชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น เสนอ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณา
9) งานเลขานุ การกิจสภาวิ ชาการส่ งร่ างหลั กสู ตรให้ ฝ่ ายพั ฒนาหลั กสู ตรและ
การสอน สานักวิชาการตรวจและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้อานวยการสานักวิชาการ รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ และผู้อานวยการสานักวิชาการก่อนเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
10) เมื่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรดังกล่าวแล้ว หากสภาวิชาการ
มีมติให้แก้ไขปรับปรุงให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแก้ไขปรับปรุงร่างหลักสูตรตามมติสภาวิชาการ และ
สาขาวิชาจัดทาหนังสือ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้สานักวิชาการเพื่อดาเนินการต่อไป ได้แก่
(1) ร่างหลักสูตร
(2) แผ่ น ซีดีที่บัน ทึ ก ข้ อ มูล ร่ า งหลั ก สู ต ร พร้อมแจ้ง รายชื่ อ อาจารย์ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตรในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสาขาวิชาสามารถเสนอชื่อได้
มากกว่า 1 คน
11) สานักวิชาการตรวจความเรียบร้อยของร่างหลักสูตร และทาหนังสือถึงอธิการบดี
สรุปสาระสาคัญ ประเด็นพิจารณา พร้อมแนบแบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(สสม.1) สรุปลาดับความสาคัญการปรับปรุงหลักสูตร ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย หลังจากหลักสูตรได้รับ
การบรรจุเข้าวาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สานักวิชาการจัด ทาหนังสือแจ้งสาขาวิชา เพื่อแจ้งผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมแจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และ
สาเนาเอกสารที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการประชุม
12) กรณีที่ส ภามหาวิ ทยาลั ย อนุ มัติ ห ลั กสู ต รโดยมี ข้ อสั ง เกต ข้อเสนอแนะให้
สาขาวิ ช าพิ จ ารณาด าเนิ น การปรั บ แก้ ไ ขหลั ก สู ต รให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 3 วั น นั บ จากวั น ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยแล้วส่งหลักสูตรให้สานักวิชาการเพื่อเสนอ สป.อว. ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยด่วน กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่มีข้อสังเกต สานักวิชาการจะเสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. ผ่านระบบ CHECO
ตามขั้นตอนต่อไป
13) สานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งรายงานการประชุม (เฉพาะวาระที่เกี่ยวกับ
การอนุมัติหลักสูตร) ที่ยังไม่ได้รับรองให้สานักวิชาการภายใน 6 วัน นับจากวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อจัดส่งให้ สป.อว. ผ่านระบบ CHECO พร้อมหลักสูตรได้ทันภายในเวลาที่กาหนด (ภายใน 7 วันทาการ
นับจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร)
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14) สานักวิชาการเสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. โดยบันทึกข้อมูลของหลักสูตรใน
ระบบ CHECO พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1) เล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
(2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร)
ทั้งนี้ สานักวิชาการจะติดตามความก้าวหน้าในการพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลั ก สู ต รของ สป.อว. เป็ น ระยะ ๆ กรณี ที่ ต้ อ งเสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาวิ ช าชี พ /องค์ ก รวิ ช าชี พ
สานักวิชาการจะจัดทาหนังสือเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การจะเสนอ
หลักสูตรต่อ สป.อว. ก่อนเสนอสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ หรือจะต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพ/องค์กร
วิชาชีพ ก่อนเสนอ สป.อว. ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สป.อว. ซึ่งจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็น
คราว ๆ ไป
15) สป.อว. พิจารณาความสอดคล้ อ งของหลั กสู ตรตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรผ่านระบบ CHECO ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่ได้รับข้อมูลผ่าน
ระบบ CHECO ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แสดงหน้าจอของระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online: CHECO)
16) สานักวิชาการบันทึกโครงสร้างหลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรแล้วลงในระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการการศึกษา (Curriculum and Subject-SJ)
ดังภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 แสดงหน้ า จอของระบบสารสนเทศงานทะเบี ย นและบริ ก ารการศึ ก ษา
(Curriculum and Subject-SJ)
17) สป.อว. ส่ งหลั กสู ตรที่มีผ ลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับ
มาตรฐาน “ผ่าน” เป็นเวลา 2 ปีการศึกษาติดต่อกันให้สานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา
รับรองคุณวุฒิการศึกษาและกาหนดอัตราเงินเดือนหลักสูตรดังกล่าว หลักสูตรใดที่มีผลการประเมินตาม
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน “ไม่ผ่าน” เป็นเวลา 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน สป.อว. จะแจ้งยกเลิก
การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและกาหนดอัตราเงินเดือนไปยังสานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.ค.ศ. โดยให้
สิทธิ์ความคุ้มครองแก่นักศึกษาที่คงค้างในหลักสูตรนั้น ๆ อนึ่ง สป.อว. จะเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรรวมทั้งผล
การดาเนินการหลักสูตรต่อสาธารณชนเป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
18) สานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งรายชื่อหลักสูตรที่รับรองคุณวุฒิ
การศึกษาและกาหนดอัตราเงินเดือนแล้วต่อ สป.อว. เพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
19) สานักวิชาการเวียนแจ้งหลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องแล้ว และ
การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและกาหนดอัตราเงินเดือนของสานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.ค.ศ. ให้สภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ สาขาวิชา สานักทะเบียนและวัดผล หรือ
สานักบัณฑิตศึกษา กองแผนงาน ฝ่ายตารา สานักวิชาการ และงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 4.1 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
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แผนภูมิที่ 4.1 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
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1.2.2 ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช หากนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
สาขาวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการถึงเสนอหลักสูตรให้ สป.อว. พิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตร จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 4 เดือน และเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลักสูตร
แล้วสาขาวิชาต้องดาเนินการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาล่วงหน้า 1 ปี 6 เดือน ก่อนเปิดสอน ทั้งนี้ สาขาวิชาต้อง
ตรวจสอบระยะเวลาการจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ส านั ก ทะเบี ย นและวั ด ผล (หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) ส านั ก
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา) บรรจุ ห ลั ก สู ต รลงในระเบี ย บการสมั ค รเป็ น นั ก ศึ ก ษาและ
ลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา/ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกครั้ง
เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล ดังกล่าว
ตัวอย่างกรณีหลักสูตรที่จะเปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (15 กันยายน 2564)
สาขาวิชาควรจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ภายในเดือนมีนาคม 25622 จัดประชุมเพื่อ
พิจารณาจัดทารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ประมาณเดือนเมษายน-กันยายน 2562 เสนอสภา
วิ ช าการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้ วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร (ถ้ า มี ) ภายในเดื อ นตุ ล าคม 256 2 เสนอร่ า งหลั ก สู ต ร
ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) คณะกรรมการประจาสาขาวิชา
และอาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชาเพื่อพิจารณา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 เสนอร่าง
หลักสูตรต่อสภาวิชาการ ภายในเดือนธันวาคม 2562 เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือน
มกราคม 2563 ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ส านั ก ทะเบี ย นและวั ด ผล (หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) / ส านั ก บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(หลั กสู ตรระดับ บั ณฑิตศึก ษา) บรรจุ ห ลั กสู ตรลงในระเบียบการสมั ครเป็น นัก ศึก ษาและลงทะเบียนเรี ย น
ประจาปีการศึกษา ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ -กันยายน 2563 เสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. และสภาวิชาชีพ/
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ -มิถุนายน 2563 และกรณีหลักสูตรที่จะเปิดสอนภาคปลาย ปี
การศึกษา 2564 (15 มีนาคม 2565) สาขาวิชาควรจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ภายใน
เดือนกันยายน 2562 จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ประมาณเดือน
ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 เสนอสภาวิชาการพิจารณาแต่งตั้งผู้วิพากษ์หลักสูตร (ถ้ามี) ภายในเดือนเมษายน
2563 เสนอร่ างหลั กสู ตรต่ อคณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึ กษาประจ าสาขาวิช า (หลั กสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ ก ษา)
คณะกรรมการประจาสาขาวิ ชา และอาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชาเพื่อพิจารณา ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2563 เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เสนอร่างหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ส่งข้อมูลให้สานักทะเบียนและวัดผล (หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี)/ สานักบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) บรรจุหลักสูตรลงในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา
และลงทะเบียนเรียน ประจาปีการศึกษา ประมาณเดือนสิงหาคม 2563- มีนาคม 2564 เสนอหลักสูตรต่อ
สป.อว. และสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ประมาณเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1 แผนการปรับปรุงหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่เปิด
สอนภาคต้น และตารางที่ 4.2 แผนการปรับปรุงหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่เปิดสอนภาคปลาย ในหน้า 37-38
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ตารางที่ 4.1 แผนการปรับปรุงหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่เปิดสอนภาคต้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อสภาวิชาการ
2. จัดประชุมเพือ่ พิจารณาจัดทารายละเอียด
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
3. เสนอสภาวิชาการพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้วิพากษ์หลักสูตร (ถ้ามี)
4. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
(หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะกรรมการประจาสาขาวิชา และอาจ
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจา
สาขาวิชาเพือ่ พิจารณาด้วย
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

สาขาวิชา

ก.ย.

คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชา
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชา
สานักวิชาการ

7. เสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. และสภาวิชาชีพ/ สานักวิชาการ
องค์วิชาชีพ (ถ้ามี)
8. ส่งข้อมูลให้สานักทะเบียนและวัดผล
สาขาวิชา
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี)/ สานัก
บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
บรรจุหลักสูตรลงในระเบียบการสมัครเป็น
นักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ประจาปี
การศึกษา/ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
9. บันทึกโครงสร้างหลักสูตรลงในระบบ
สานักวิชาการ
สารสนเทศงานทะเบียนและบริการการศึกษา
(SJ) ยังไม่เปิดใช้งานจนกว่า สป.อว.
พิจารณาความสอดคล้องหลักสูตรแล้ว
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6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

เปิดสอน
ภาคต้น

สาขาวิชาผลิต/ ปรับปรุงชุดวิชา
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ตารางที่ 4.2 แผนการปรับปรุงหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่เปิดสอนภาคปลาย
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อสภาวิชาการ
2. จัดประชุมเพือ่ พิจารณาจัดทารายละเอียด
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
3. เสนอสภาวิชาการพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้วิพากษ์หลักสูตร (ถ้ามี)
4. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
(หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะกรรมการประจาสาขาวิชา และอาจ
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจา
สาขาวิชาเพือ่ พิจารณาด้วย
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

สาขาวิชา

มี.ค.

คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชา
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

สาขาวิชา
สานักวิชาการ

7. เสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. และสภาวิชาชีพ/ สานักวิชาการ
องค์วิชาชีพ (ถ้ามี)
8. ส่งข้อมูลให้สานักทะเบียนและวัดผล
สาขาวิชา
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี)/ สานัก
บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
บรรจุหลักสูตรลงในระเบียบการสมัครเป็น
นักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ประจาปี
การศึกษา/ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
9. บันทึกโครงสร้างหลักสูตรลงในระบบ
สานักวิชาการ
สารสนเทศงานทะเบียนและบริการการศึกษา
(SJ) ยังไม่เปิดใช้งานจนกว่า สป.อว.
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว

สาขาวิชาผลิต/ ปรับปรุงชุดวิชา

เปิดสอน
ภาค
ปลาย
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1.2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการ โดยมี
องค์ประกอบคณะกรรมการ ดังนี้
1) ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ
2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลั กสู ตร
ที่ปรับปรุง จานวน 3-5 คน เป็นกรรมการ (หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน) หากสาขาวิชาพิจารณาเห็นสมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าจานวนดังกล่าว ให้
เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเหตุผลประกอบ
3) อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ปรับปรุง จานวน 3-5 คน เป็นกรรมการ โดยต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น ๆ อย่างน้อย 2 คน
4) อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า (ควรเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้น ๆ) จานวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
5) เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายพัฒนาหลั กสูตรและการสอน ส านักวิชาการ จานวน 1 คน และ
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจ สาขาวิชาอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
1.2.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1) พิจารณาจัดทาหลักสูตรให้มีหัวข้อและรายละเอียดตามแบบ มคอ.2 ให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดเวลาตามแผน
2) เสนอร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ดังนี้
2.1) มคอ. 2 ของหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ เ สนอคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชา ทั้งนี้ อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชาเพื่อพิจารณากลั่นกรองด้วยก็ได้
2.2) มคอ. 2 ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชา คณะกรรมการประจาสาขาวิชา ทั้งนี้อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา
เพื่อพิจารณากลั่นกรองด้วยก็ได้
3) แก้ไขร่ างหลั กสู ตรตามมติที่ประชุมต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบัณฑิต ศึ ก ษา
ประจาสาขาวิชา คณะกรรมการประจาสาขาวิชา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรควรพิจารณาจัดทาร่างหลักสูตรให้แล้ วเสร็จ
ภายใน 1 ปี กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด จะต้องรายงานผลการดาเนินการ
ต่อสภาวิชาการเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร
ได้ครั้งละ 6 เดือน โดยมอบหมายให้สานักวิชาการเป็นผู้ติดตามผลการดาเนินการดังกล่าว
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อนึ่ง ในการจัดทาหลักสูตรคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจะต้องศึกษาและทา
ความเข้าใจประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2558 ตลอดจนแนวทางการดาเนินการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้น (มคอ.1) เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
(2) กรณี ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยั ง มิ ไ ด้ ป ระกาศมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ
สาขาวิ ช าของระดั บ คุ ณ วุ ฒิ นั้ น ให้ ใ ช้ ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
(3) ผู้จัดทาหลักสูตรจะต้องถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต
ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชานั้น ๆ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแต่ละหลักสูตรสามารถบรรจุผลการเรียนรู้ หรือเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับ ความต้องการหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ เป็นไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย
(4) ใช้ Template หั ว ข้ อ และรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2
ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้นสาหรับเป็นแนวทางการดาเนินงานเพื่อเป็นมาตรฐานกลาง และสอดคล้องกับระบบ
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
1.2.5 บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะปรับปรุง จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดทาร่างหลักสูตร ปรับแก้ไข
ร่างหลักสูตรตามมติคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกและจัดทา
รายงานการประชุม ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและทาหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงหลั กสู ตรมอบหมาย โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการและ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้
1) หน้าที่ของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(1) ประสานงานกับประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อดาเนินการ
กาหนดวันประชุมคณะกรรมการ และวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
(2) ตรวจรายงานการประชุม
(3) จัดทาเอกสารร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
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(4) เสนอร่ า งหลั ก สู ต รที่ ค ณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเห็ น ชอบแล้ ว ต่ อ
คณะกรรมการประจ าสาขาวิช า (กรณีห ลั กสู ตรระดับปริญญาตรี) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) สานักวิชาการ และสภาวิชาการ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชาด้วยก็ได้โดยประสานงานการจัดพิมพ์และตรวจร่างกับเจ้าหน้าที่
งานเลขานุการกิจสาขาวิชาที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(5) ดาเนินการตามที่ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมอบหมายโดย
ประสานงานกับผู้ช่วยเลขานุการ
2) หน้าที่ของผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(1) เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชารับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้
- ประสานงานกับกรรมการและเลขานุการในการกาหนดวันประชุม วาระ
การประชุม และประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อนัดหมายวันประชุม รวมทั้งจองห้องประชุม
- จัดทาหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายค่า เบี้ยประชุมและค่าพาหนะ
และจัดทาแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ
- จัดพิมพ์และพิสูจน์อักษรร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ส่งให้คณะกรรมการ
- ติดต่อกับคณะกรรมการเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งสรุป
แจ้งกรรมการและเลขานุการก่อนการประชุมแต่ละครั้ง
- ประสานงานระหว่างการประชุม เช่น ประสานงานด้านอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ประสานงานด้านเอกสาร ติดตามกรรมการภายในและภายนอก
- มอบเบี้ยประชุมและค่าพาหนะแก่คณะกรรมการ (เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) พร้อมทั้งให้กรรมการลงนามในหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ลงนามการเข้าประชุม
และส่งหลักฐานการจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะให้กองคลัง
(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ รับผิดชอบงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
- จั ดทาหนังสื อเชิญผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ภ ายนอกเพื่ อเข้ าร่ว มเป็น กรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร
- จัดทาหนังสือขออนุญาตต้นสังกัดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ สป.อว. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ประธานหรือกรรมการและเลขานุการ
เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลด้านการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์ต่าง ๆ และ
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ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร
- จดบันทึกและจัดทารายงานการประชุม พร้อมส่งรายงานการประชุม
ให้เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชาที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะให้กองคลัง กรณีที่กรรมการเข้าร่วม
ประชุมให้ทาหนังสือภายในและหนังสือภายนอก เพื่อเวียนรับรองรายงานการประชุม กรณีที่กรรมการ
ไม่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ให้ ท าหนั ง สื อ ภายในและหนั ง สื อ ภายนอกแจ้ ง เวี ย นรั บ ทราบรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
- ตรวจร่างหลั กสู ตรในเบื้องต้นเพื่อให้ ส อดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร หากหัวข้อใดไม่ส อดคล้ องกับเกณฑ์ ฯ
ต้องจัดทาหนังสือแจ้งสาขาวิชาเพื่อดาเนินการตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลตามข้อสังเกตของส านั ก
วิชาการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาเสนอร่างหลักสู ตรต่ อ
สภามหาวิทยาลัย และ สป.อว.
- จัดทาหนังสือขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อการปรับปรุง
หลักสูตรแล้วเสร็จ
1.2.6 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รต้ อ งศึ ก ษาข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ประกาศ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทราบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ และนาไปใช้
ประกอบการพิจารณาจัดทาร่างหลักสูตร ดังนี้
1) ระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับ
ประกาศ
เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562
ปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชา
สาหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มคอ.1 (ถ้ามี)
ฐานะและเข็มวิทยฐานะของ
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการ
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5)
บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
พ.ศ.2543
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
ปริญญา พ.ศ.2559
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ข้อบังคับ

ประกาศ
- ประกาศ/ข้อบังคับของสภา
วิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
- ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนา
ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2554
- ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2555
- ประกาศมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง เกณฑ์การกาหนดชุดวิชา
ศึกษาทั่วไป สาหรับบุคคล
ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
(ปวส.) พ.ศ.2556
- ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562

เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนการปรับปรุงหลักสูตร
สาหรับหลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคต้นและภาคปลาย
- แผนการผลิตเอกสารการสอน
และสื่อเสริม (ผลิตใหม่และ
ปรับปรุง) ภาคต้นและภาค
ปลาย
- แนวทางการเทียบแทนชุดวิชา
ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรเดิม
เข้าสู่หลักสูตรปรับปรุง

2) ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2561

ประกาศ
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา/สาขาวิชา
มคอ.1 (ถ้ามี)
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ.2559

เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2543
- แผนการปรับปรุงหลักสูตร
สาหรับหลักสูตรที่เปิดสอนภาค
ต้นและภาคปลาย
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ข้อบังคับ

ประกาศ
เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ/ข้อบังคับของสภา
- แผนการผลิตเอกสารการสอน
วิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
และสื่อเสริม (ผลิตใหม่และ
- ประกาศมหาวิทยาลัย สุโขทัย
ปรับปรุง) ภาคต้นและภาค
ธรรมาธิราชเรื่อง ระบบและกลไก ปลาย
การพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร - แนวทางการเทียบแทนชุดวิชา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรเดิม
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2554
เข้าสู่หลักสูตรปรับปรุง
- ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช พ.ศ.2555
- ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
พ.ศ.2560
- ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก
พ.ศ.2561
นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต้องศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับการเบิกจ่ายเงิน ในภาคผนวก ก ดังนี้
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าสมนาคุณผู้วิพากษ์หลักสูตร
พ.ศ.2551
2) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็น
บุคคลภายนอก พ.ศ.2561
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไป
ราชการภายในประเทศ พ.ศ.2562
4) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการจ่ายค่าอาหารในการประชุม
คณะกรรมการ พ.ศ.2562
5) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยอัตราค่าบริการของศูนย์สัมมนา
และฝึกอบรม พ.ศ.2562
6) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายเบี้ย
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

47

7) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ และค่าตอบแทนใน
การจัดประชุมเสวนา หรือสนทนากลุ่ม (Focus Group) พ.ศ.2556
8) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกาหนดแบบหลักฐานการ
จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนอื่น และค่าพาหนะเหมาจ่าย พ.ศ.2561
ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสามารถ ศึ กษา
ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ และเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ได้ จ ากระบบอิ น ทราเน็ ต
eservice.stou.ac.th / สารสนเทศหน่ ว ยงาน / ส านั ก วิ ช าการ / ฝ่ า ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน /
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตรของ มสธ.

2. รายละเอียด เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจร่างและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจร่างและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็น ดังนี้
2.1.1 ขั้นตอนการตรวจร่างและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับ
1) ตรวจและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุงเบื้องต้นให้สาขาวิชา
เมื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาจัดทาร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว บุคลากร
ของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ต้องตรวจร่างหลักสูตรให้ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของร่างหลักสูตรในเบื้องต้น โดย
การดาเนินการมีรายละเอียดดังนี้
(1) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสู ตรส่ งร่างหลั กสู ตรให้
บุ ค ลากรของฝ่ า ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน ส านั ก วิ ช าการที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการปรับ ปรุงหลั กสูตร เพื่อตรวจร่างหลักสูตรในเบื้องต้นก่อนที่สาขาวิชาจะจัดทาหนังสื อส่ ง
เอกสารดังกล่าวให้สานักวิชาการตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
(2) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สานักวิชาการ
ก. ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร เช่ น ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ประกาศ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการตรวจร่างหลักสูตร
ข. ตรวจและวิ เ คราะห์ ร่ า งหลั ก สู ต ร เช่ น คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร โครงสร้างรายละเอียดหลักสูตร ตารางเปรียบเทียบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นต้น ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกันของหลักสูตร
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ค. สแกนร่างหลักสูตรที่ตรวจเสร็จแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจครั้งต่อไป
เนื่องจากร่างหลักสูตรมีรายละเอียดหลักสูตรและเนื้อหามากประมาณ 150 หน้าต่อหลักสูตร และเป็นการ
ประหยัดทรัพยากร จึงไม่ได้ถ่ายสาเนาเอกสาร
ง. ประสานงานและแจ้งผลการตรวจ และข้อสังเกตของหลักสูตรให้กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทราบและดาเนินการปรับแก้ร่างหลักสูตร
2) ตรวจและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุงก่อนเสนอสภาวิชาการ
เมื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเสนอร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการประจา
สาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา (กรณีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา) เพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรแล้ว สาขาวิชาจะส่งร่างหลักสูตรให้สานักวิชาการ
ตรวจก่อนเสนอสภาวิชาการ โดยการดาเนินการมีรายละเอียดดังนี้
(1) สาขาวิชาจัดทาหนังสือเพื่อส่งร่างหลักสูตรให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
สานักวิชาการตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และความสอดคล้องกันของหลักสูตร
(2) งานปรับปรุงหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ
ก. ค้น คว้า วิเคราะห์ ข้อมูล ที่ เกี่ ยวข้ องกับ หลั กสู ตร เช่น ข้อบังคับ ระเบีย บ
ประกาศ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการตรวจร่างหลักสูตร
ข. ตรวจและวิเคราะห์ ร่างหลั กสู ตร เช่น คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร โครงสร้างรายละเอียดหลักสูตร ตารางเปรียบเทียบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นต้น พร้อมทั้งประทับตราในร่างหลักสูตรหน้า 1 เพื่อระบุว่าผ่าน
การตรวจร่างหลักสูตร ครั้งที่เท่าใด โดยไม่มีแก้ไขหรือมีแก้ไขดังเอกสารแนบ พร้อมลงชื่อผู้ตรวจ และวัน
เดือน ปีที่ตรวจ ทั้งนี้ ต้องตรวจร่างหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา 10 วันทาการ (นับตั้งแต่
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนรับเรื่องจนถึงส่งเรื่องกลับสาขาวิชา) ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณของสานักวิชาการ
ค. จัดทาหนังสือแจ้งผลการตรวจ และข้อสังเกตของหลักสูตรให้สาขาวิชาทราบ
และดาเนินการต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
ก) กรณีมีข้อสังเกตให้ปรับแก้ร่างหลักสูตร สาขาวิชาดาเนินการปรับแก้ร่าง
หลักสูตรตามข้อสังเกตของสานักวิชาการให้เรียบร้อย และสาขาวิชาส่งหนังสือและร่างหลักสูตรที่ปรับแก้
แล้ว ให้สานักวิชาการดาเนินการตรวจอีกครั้ง
ข) กรณีไม่มีข้อสังเกตให้ปรับแก้ร่างหลักสูตร สาขาวิชาสามารถจัดทาหนังสือ
เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
(3) งานปรับปรุงหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ เสนอ
หนังสือแจ้งผลการตรวจ และข้อสังเกตของหลักสูตรให้ผู้อานวยการสานักวิชาการพิจารณาและลงนาม
ในหนังสือก่อนส่งให้สาขาวิชาดาเนินการปรับแก้ร่างหลักสูตรต่อไป
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(4) สาขาวิชาเสนอหลักสูตรที่ปรับแก้ตามข้อสังเกตของสานักวิชาการเรียบร้อยแล้ว
ต่อสภาวิชาการ กรณีที่สาขาวิชายืนยันไม่ปรับแก้ตามข้อสังเกตสานักวิชาการ สาขาวิชาจะต้องนาเสนอ
ประเด็นดังกล่าว พร้อมชี้แจงเหตุผลความจาเป็นต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
(5) เมื่องานเลขานุการกิจสภาวิชาการได้รับเรื่องจากสาขาวิชาแล้ว จะส่งหลักสู ตร
ให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการตรวจหลักสูตรอีกครั้ง
(6) งานปรับปรุงหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ ตรวจ
และวิเคราะห์หลักสูตร หากมีประเด็นปรับแก้หลักสูตร งานปรับปรุงหลักสูตรดาเนินการประสานงานกับ
สาขาวิชาเพื่อปรับแก้ให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภาวิชาการ เมื่อสาขาวิชาปรับแก้หลักสูตรเรียบร้อยแล้วงาน
ปรับปรุงหลักสูตรประทับตราในหลักสูตรหน้า 1 เพื่อระบุว่าผ่านการตรวจร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว พร้อม
ลงชื่อผู้ ตรวจ และวัน เดือน ปี ที่ตรวจร่ างหลั กสู ตร หากมีประเด็นใดที่ส าขาวิช ายืน ยันไม่ปรั บแก้ ต าม
ข้อสังเกตฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ ต้องดาเนินการจัดทาประเด็นและเหตุผลของ
ข้อสังเกตดังกล่าวเสนอรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ และผู้อานวยการสานักวิชาการ
ทราบและพิจารณาก่อนเสนอประเด็นดังกล่าวให้สภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
(7) สภาวิ ช าการพิ จ ารณาหลั ก สู ต ร กรณี ที่ ส ภาวิ ช าการมี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
หลักสูตรแต่มีข้อสังเกตให้ปรับแก้หลักสูตร สาขาวิชาต้องดาเนินการปรับแก้หลักสูตรให้ เรียบร้อย และจึง
จั ด ท าหนั ง สื อ พร้ อ มทั้ ง แนบเอกสารข้ า งต้ น ให้ ส านั ก วิ ช าการเพื่ อ ด าเนิ น การเสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
กรณีที่สภาวิชาการไม่ให้ความเห็นชอบหลักสูตร และมีข้อสังเกตและประเด็นให้
สาขาวิช าพิจ ารณาทบทวนการปรั บ ปรุ งหลักสู ตรดังกล่ าว สาขาวิช าต้องนาเสนอประเด็นดังกล่าวแจ้ง
ให้คณะกรรมการปรับ ปรุงหลั กสู ตรพิจารณาดาเนินการปรับหลั กสูตรหรือชี้แจงเหตุผลต่อสภาวิช าการ
เมื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดาเนินการแล้วเสร็จต้องนาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
สาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา) คณะกรรมการประจาสาขาวิช า เพื่อพิจารณากลั่น กรอง
อีกครั้ง จากนั้นสาขาวิชาต้องจัดทาหนังสือชี้แจงรายละเอียดต่อสภาวิชาการว่าได้ดาเนินการปรับแก้ใน
ประเด็น ใดบ้ าง และมีป ระเด็น ใดที่ไม่ส ามารถดาเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ
หลักสูตรอีกครั้ง
3) ตรวจและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุงก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
เมื่ อ สภาวิ ช าการให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รแล้ ว สาขาวิ ช าต้ อ งด าเนิ น การส่ ง
หลักสูตรให้สานักวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการดาเนินการมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เมื่อสภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว สาขาวิชาจัดทาหนังสือ
พร้อมทั้งแนบเอกสารให้สานักวิชาการเพื่อดาเนินการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ได้แก่
ก. หลักสูตร
ข. แผ่นซีดีที่บันทึกข้อมูลหลักสูตร พร้อมแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้ได้รับมอบหมาย
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตรในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ภายในและหมาย เลข
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสาขาวิชาสามารถเสนอชื่อได้มากกว่า 1 คน
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ค. มติที่ประชุมสภาวิชาการ
(2) งานปรับปรุงหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ
ก. ตรวจหลักสูตรกับมติสภาวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว และสาขาวิชา
ดาเนินการปรับแก้หลักสูตรให้เป็นไปตามมติดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร
ข. จัดทาหนังสือเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย สรุปสาระสาคัญ ประเด็น
พิจารณา พร้อมแนบแบบเสนอเรื่ องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (สสม.1) สรุปลาดับ
ความสาคัญการปรับปรุงหลักสู ตร ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย หลังจากหลักสูตรได้รับการบรรจุเข้า
วาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สานักวิชาการจัดทาหนังสือแจ้งสาขาวิชา เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมแจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และสาเนาเอกสาร
ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการประชุม
(3) กรณี ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รโดยมี ข้ อ สั ง เกต ข้ อ เสนอแนะให้
สาขาวิ ช าพิ จ ารณาด าเนิ น การปรั บ แก้ ไ ขหลั ก สู ต รให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 3 วั น นั บ จากวั น ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยแล้ว ส่งหลักสูตรให้สานักวิชาการเพื่อเสนอ สป.อว. ผ่านระบบ CHECO โดยด่วน กรณีที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวโดยไม่มีข้อสังเกต สานักวิชาการจะเสนอหลักสูตร สป.อว. ผ่าน
ระบบ CHECO ตามขั้นตอนต่อไป
(4) สานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งรายงานการประชุม (เฉพาะวาระที่เกี่ยวกับการ
อนุมัติหลักสูตร) ที่ยังไม่ได้รับรองให้สานักวิชาการภายใน 6 วัน นับจากวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
จัดส่งให้ สป.อว. ผ่านระบบ CHECO พร้อมหลักสูตรได้ทันภายในเวลาที่กาหนด (ภายใน 7 วันทาการนับ
จากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร)
4) ตรวจและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุงก่อนเสนอ สป.อว.
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว สานักวิชาการดาเนินการเสนอหลักสูตรต่อ
สป.อว. ผ่านระบบ CHECO ซึ่งการดาเนินการมีรายละเอียด ดังนี้
งานปรับปรุงหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ
(1) ตรวจร่างหลักสูตรกับมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว และสาขาวิชา
ดาเนินการปรับแก้หลักสูตรให้เป็นไปตามมติดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร
(2) เสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. โดยบันทึกข้อมูลของหลักสูตรในระบบ CHECO พร้อม
ทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
อนุมัติหลักสูตร)
(3) จัดทาหนังสือเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เมื่ออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว งานปรับปรุงหลักสูตรสแกน
หลักสูตรและแนบเป็นเอกสารประกอบการเสนอหลักสูตรในระบบ CHECO
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(4) จั ดทาหนั งสื อเสนออธิ การบดี เพื่อส่ งข้อ มูล หลั ก สู ตรผ่ า นระบบ CHECO เมื่ อ
อธิการบดีส่งข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบและลงนามในหนังสือพร้อมระบุ วัน เดือน ปีที่ส่งข้อมูล
2.1.2 ระยะเวลาในการดาเนินการตรวจหลักสูตรและเสนอหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หากนับตั้งแต่วันที่สานักวิชาการ
ตรวจร่างหลักสูตรถึงเสนอสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) และ สป.อว. โดยนับเฉพาะวันทาการ ไม่นับรวม
วันหยุดราชการ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 172– 232 วันทาการ หรือ 8-10 เดือน ดังนั้น สาขาวิชาต้องวางแผน
และตรวจสอบระยะเวลาในการดาเนิ น การ ซึ่งการตรวจหลั กสู ตรและเสนอหลั กสู ตรในแต่ล ะขั้น ตอนใช้
ระยะเวลา ดังนี้
การดาเนินการ
ระยะเวลาในการ
หมายเหตุ
ดาเนินการ
(นับเฉพาะวันทาการ)
1) การดาเนินการภายในมหาวิทยาลัย ใช้เวลาประมาณ 85 วันทาการ
(1) สานักวิชาการตรวจร่างหลักสูตร
10
- สาขาวิชาส่งร่างหลักสูตรให้สานัก
วิชาการตรวจ โดยนับตั้งแต่ฝ่าย
พัฒนาหลักสูตรและการสอนรับเรื่อง
จนถึงส่งเรื่องกลับสาขาวิชา
- นับรวมกระบวนการทางธุรการหลัง
การตรวจร่างหลักสูตร ร่างหนังสือถึง
สาขาวิชา พร้อมระบุรายละเอียดการ
ปรับแก้และข้อสังเกตในประเด็นที่
ต้องพิจารณาให้สาขาวิชาตรวจสอบ
เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ขั้นเพื่อพิจารณาลงนาม และออก
เลขที่หนังสือและวันเดือนปีของ
หนังสือ เพื่อส่งให้สาขาวิชา
(2) สาขาวิชาปรับร่างหลักสูตรตาม
ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของสานัก
วิชาการ

15
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การดาเนินการ

ระยะเวลาในการ
หมายเหตุ
ดาเนินการ
(นับเฉพาะวันทาการ)
(3) สาขาวิชาเสนอหลักสูตรต่อ
24
- เสนอเอกสารล่วงหน้าก่อนการ
สภาวิชาการ
ประชุม 6 วันทาการ
- นับวันประชุมสภาวิชาการ 1 วันทา
การ (ประชุมทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์
ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน)
- รอรับรองรายงานการประชุมในครั้ง
ต่อไป รวมเวลาประมาณ 17 วันทา
การ (กรณีมีข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
สาขาวิชาโดยคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรต้องดาเนินการปรับหลักสูตร
ให้แล้วเสร็จใช้เวลาประมาณ 7 วัน
ทาการ)
(4) สานักวิชาการเสนอหลักสูตรต่อ
36
- สภามหาวิทยาลัยประชุมเดือนละ
สภามหาวิทยาลัย
1 ครั้ง (30 วันต่อครั้ง)
- รอรายงานการประชุม (ฉบับที่ยัง
ไม่ได้รับรอง) ใช้เวลาประมาณ 6 วัน
ทาการ
2) การดาเนินการกรณีต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ ใช้เวลาประมาณ 65-125 วัน
ทาการ
(1) สานักวิชาการเสนอหลักสูตรต่อสภา
5
- รวมกระบวนการทางธุรการ
วิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ
(2) สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ พิจารณา
60-120
- คุรุสภาใช้เวลาพิจารณาประมาณ
รับรองหลักสูตร ปริญญา หรือสถาบัน
60 วันทาการ
- สานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ ใช้เวลาพิจารณา
ประมาณ 60 วันทาการ
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การดาเนินการ

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
(นับเฉพาะวันทาการ)

หมายเหตุ

- สภาวิชาชีพบัญชีใช้เวลาพิจารณา
ประมาณ 75 วันทาการ
- สภาการแพทย์แผนไทย ใช้เวลา
พิจารณาประมาณ 90 วันทาการ
- สภาการพยาบาลใช้เวลาพิจารณา
ประมาณ 120 วันทาการ
3) การดาเนินการเสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. ใช้เวลาประมาณ 22 วัน
(1) สานักวิชาการเสนอหลักสูตร
7
- รวมกระบวนการทางธุรการ และ
ต่อ สป.อว.
กรอกข้อมูลหลักสูตรในผ่านระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE
Curriculum Online : CHECO)
ภายใน 7 วันทาการ นับจากสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
(2) สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องของ
15
- สป.อว. พิจารณาความสอดคล้อง
หลักสูตร
ของหลักสูตร และแจ้งผลการ
พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรผ่านระบบ CHECO ภายใน
15 วันทาการ นับตั้งแต่ได้รับข้อมูล
ผ่านระบบ CHECO
รวมระยะเวลาในการดาเนินการทั้งสิ้น
172– 232 วันทาการ
หรือ 8-10 เดือน
2.1.3 เกณฑ์การวิเคราะห์และประเด็นการตรวจร่างและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับ
การตรวจหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง มี ร ายละเอี ย ดค่ อ นข้ า งมาก มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเพื่ อ รองรั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2558
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นประธาน ผู้แทนจาก 12 สาขาวิชา
และผู้แทนจากสานักทะเบียนและวัดผล สานักเทคโนโลยีการศึกษา สานักคอมพิวเตอร์ สานักบัณฑิตศึกษา
และศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อานวยการสานักวิชาการเป็นเลขานุการ เพื่อกาหนด
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แนวทางบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และจัดทารายละเอียดของหลั กสู ตร (มคอ.2) ในบางหั ว ข้อ
สาหรับให้สาขาวิชานาไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ตามเกณฑ์การวิเคราะห์และประเด็นตรวจหลักสูตร
ปรับปรุงในหัวข้อหลัก ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ
เกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
หัวข้อ
ปก สารบัญ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร

2. ชื่อปริญญา

3. วิชาเอก (ถ้ามี)

เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจ
- ระบุตรามหาวิทยาลัย ชื่อหลักสูตร แขนงวิชา วิชาเอก
ประเภทหลักสูตร ระบุปี พ.ศ. (ปีที่เปิดสอนหลักสูตร) และ
สาขาวิชา
- ระบุหัวข้อและเลขหน้า ครบถ้วน ตรงกับเนื้อหาภายในเล่ม
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระบุชื่อหลักสูตรสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเรียกชื่อหลักสูตร/
ชื่อปริญญาของ สป.อว. และเขียนตามรูปแบบที่ถูกต้อง โดยมี
ทั้งชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ Bachelor of Arts Program in
Information Science เป็นต้น
- ระบุชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และ ปริญญาในสาขาวิชา
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์การกาหนด
อักษรย่อสาหรับ
ชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
สาขาวิชา ครุยวิทย
- ระบุชื่อแขนงวิชาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย ฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(ถ้ามี) เช่น ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) / ของมหาวิทยาลัย
Bachelor of Arts (Information Science) อักษรย่อ
สุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) / B.A. (Information Science)
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543
เป็นต้น
- ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ.2559
หลักสูตรระดับปริญญาตรี : ระบุชื่อวิชาเอก (ภาษาไทย และ
วงเล็บภาษาภาษาอังกฤษ) ที่จาแนกในโครงสร้างหลักสูตร (ชื่อ
วิชาเอกที่เป็นชื่อหลักสูตรมิต้องระบุในส่วนนี)้ หากไม่มีระบุคา
ว่า “ไม่มี”
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ไม่ระบุวา่ มีวิชาเอก เนื่องจาก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเน้นหนักตามความเชี่ยวชาญ
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หัวข้อ

4. จานวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร

5. รูปแบบของหลักสูตร

6. สถานภาพของ
หลักสูตรและการ
พิจารณาอนุมัต/ิ
เห็นชอบหลักสูตร

เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจ
เท่านั้น แต่สามารถมีกลุ่มวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
สนใจได้
ระบุจานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับโครงสร้างและรายละเอียด
ของหลักสูตรในหมวดที่ 3 ข้อ 3 และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(มคอ.1) หรือเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 ข้อ 8
- เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ข้อ 8
- มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (มคอ.1) หรือ
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)

1) ระบุรูปแบบของหลักสูตร
2) ระบุประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญา - เกณฑ์มาตรฐาน
ตรี) เช่น ปริญญาตรีทางวิชาการ (มี 2 แบบ คือ หลักสูตร
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสูตรปริญญาตรีแบบ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558
ก้าวหน้า) ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ (มี 2 แบบ
ข้อ 5
คือ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทาง
วิชาชีพ)
3) ระบุภาษาที่ใช้
4) ระบุการรับเข้าศึกษา
5) ระบุความร่วมมือกับสถาบันอื่น
6) ระบุการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
1) ระบุสถานภาพของหลักสูตร
2) ระบุภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร
3) ระบุครั้งที่ และวันเดือนปีที่สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร
4) ระบุครั้งที่ และวันเดือนปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
5) ระบุปีการศึกษาที่เริ่มดาเนินการหลักสูตรนี้เป็น
ครั้งแรก และเปิดสอนครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษาใด
6) ระบุหลักสูตรฉบับนี้ปรับปรุงจากหลักสูตรฉบับใด
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา และปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี
การศึกษาใด
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หัวข้อ
7. ความพร้อมในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน

8. อาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังสาเร็จ
การศึกษา
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจ
ระบุปีที่คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่จาก สป.อว. ว่า
เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน/ครึ่งระยะเวลาของ
หลักสูตร เช่น ระดับปริญญาตรี : เปิดสอนปีการศึกษา 2564
ปีที่เผยแพร่หลักสูตรเป็นปีการศึกษา 2566
ระดับปริญญาโท : เปิดสอนปีการศึกษา 2564
ปีที่เผยแพร่หลักสูตรเป็นปีการศึกษา 2565
ปริญญาเอก : เปิดสอนปีการศึกษา 2564
ปีที่เผยแพร่หลักสูตรเป็นปีการศึกษา 2566 เป็นต้น
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
โดยระบุเป็นข้อ ๆ และพิจารณาให้สอดคล้องกับแขนงวิชา
และชุดวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในหลักสูตร
1) ระบุตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัว
ประชาชน (เรียงลาดับตามตาแหน่งทางวิชาการ และอักษร
ตัวแรกของชื่อ) คุณวุฒิการศึกษา (เรียงลาดับจากวุฒิปริญญา
เอก ปริญญาโท และปริญญาตรี) หากสาเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศให้ระบุชื่อประเทศด้วย
2) มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี : จานวนอย่างน้อย 5 คน มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอน คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทาง
วิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ
5 ปีย้อนหลัง
(2) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต : จานวนอย่างน้อย
5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558
ข้อ 4 และข้อ 10
- เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ข้อ 4 และข้อ 10
- มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (มคอ.1) หรือ
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
- ศัพท์รายชื่อสาขาวิชา
จาแนกตาม
International

Standard
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เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่าง น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(3) หลักสูตรระดับปริญญาโท : จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(4) หลักสูตรระดับปริญญาเอก : จานวนอย่างน้อย 3 คน มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอน คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบั การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
ซึ่งคุณวุฒิและคุณสมบัติขา้ งต้นต้องสอดคล้องตาม
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) หรือเกณฑ์ของ
สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ด้วย
3) หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จดั ให้มีวิชาเอกมากกว่า
1 วิชาเอก ต้องจาแนกรายชื่ออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบตาม
วิชาเอก ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Classification of
Education (ISCED
2013)
“สาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์
กัน” หมายถึง มีคุณวุฒิ
หรือตาแหน่งทาง
วิชาการทีส่ ัมพันธ์กบั
ศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่
สัมพันธ์กับรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตร
เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่ม
สาขาวิชา (Field of
Education) เดียวกัน
ตาม ISCED 2013
(ข้อมูลจากหนังสือ
สป.อว. (เดิมคือ สกอ.)
ที่ ศธ 0506(2)/ว 1506
ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2554
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และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้น
ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้อง
มีสัดส่วนอาจารย์ที่มปี ระสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3
4) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ระบุวา่ มีวิชาเอก เนื่องจาก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเน้นหนักตามความเชี่ยวชาญ
เท่านั้น แต่สามารถมีกลุ่มวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
สนใจได้
5) หลักสูตรพหุวิทยาการ สป.อว. (สกอ. เดิม) โดย
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549
ได้กาหนดว่า “พหุวิทยาการกับ สหวิทยาการ คือ การใช้
ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและ
สังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์
ใหม่ขึ้น เพราะฉะนัน้ หลักสูตรพหุวิทยาการ ก็คือ วิธีการที่
นาเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ ที่เข้ามาใช้
ในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ และวิจัย
จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็น
ศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
10. สถานที่จัดการเรียน ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
การสอน
11. สถานการณ์
1) ระบุสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยอธิบาย
ภายนอกหรือการพัฒนา
ถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทิศทาง การพัฒนาทาง
ที่จาเป็นต้องนามา
เศรษฐกิจเป็นอย่างไร ส่งผลอย่างไร จึงจาเป็นที่ต้องสร้าง
พิจารณาในการวางแผน
ผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรทีน่ าเสนอ เพื่อรองรับสภาพ
หลักสูตร
ดังกล่าว และจะสนองสถานการณ์และความจาเป็นดังกล่าว
ได้อย่างไรบ้าง
2) ระบุสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โดยอธิบายถึงสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ทิศทางการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างไร
ส่งผลอย่างไร จึงจาเป็นที่ต้องสร้างผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรที่นาเสนอ เพื่อรองรับ สภาพดังกล่าว และจะ
สนองสถานการณ์และความจาเป็นดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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12. ผลกระทบจาก
1) ระบุผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร โดยอธิบายเชื่อมโยง
ข้อ 11 ต่อการพัฒนา
จากสถานการณ์ในข้อที่ผ่านมาว่าการพัฒนาหลักสูตรจะ
หลักสูตรและความเกี่ยว
เน้นให้ผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรู้
ข้องกับพันธกิจของ
ความสามารถ และศักยภาพอย่างไร
สถาบัน
2) ระบุความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน โดยอธิบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร และการ
พัฒนาหลักสูตรนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร
13. ความสัมพันธ์
1) ระบุชุดวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชา/แขนงวิชา/
(ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่
หลักสูตรอื่น
เปิดสอนในสาขาวิชาอื่น 2) ระบุชุดวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้แขนงวิชา/หลักสูตรอื่น
ของสถาบัน
ต้องมาเรียน
3) ระบุการบริหารจัดการ อธิบายการบริหารจัดการ ความ
ร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับสาขาวิชา/หน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ 1) ระบุปรัชญาของหลักสูตร สอดคล้องกับปรัชญาของการ
- ประกาศมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/
สุโขทัยธรรมาธิราช
การเรียนรู้ของหลักสูตร
วิชาชีพในการผลิตบัณฑิต
เรือ่ ง คุณลักษณะของ
และความคาดหวังของ 2) ระบุความสาคัญของหลักสูตร
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อ
3) ระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับคุณลักษณะ
มหาวิทยาลัย
สิ้นสุดปีการศึกษา
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติของ
สุโขทัยธรรมาธิราช
นักศึกษาที่จะเกิดขึ้น เมื่อเรียนจบหลักสูตร โดยระบุเป็น
พ.ศ.2555
ข้อ ๆ ใช้คาที่สามารถวัดพฤติกรรมและครอบคลุมตาม
- มาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานฯ
สาขา/สาขาวิชา
4) ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning
(มคอ.1) หรือเกณฑ์
Outcomes : PLOs) โดย
ของสภาวิชาชีพ/
(1) แปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุไว้ในข้อ 3) เป็น
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ และความ
รับผิดชอบของผู้เรียน ซึง่ ผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาจะสามารถ
แสดงออกให้สังเกตได้ สามารถวัดและประเมินได้
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
และผ่านเกณฑ์การประเมินผลของหลักสูตรเป็นบัณฑิต
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จะมีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และมีสมรรถนะตามมาตรฐานทีห่ ลักสูตรกาหนด
สามารถศึกษาต่อหรือทางานในอาชีพที่หลักสูตรระบุว่า
จะสามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
(ตามที่หลักสูตรระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 8)
(2) ระบุว่าหลักสูตรนี้ต้องการให้นักศึกษาได้รับผลอย่างไร
จากการศึกษาหลักสูตรนี้และสัมพันธ์กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชาทั้ง 5 ด้าน (จาก
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน)
5) ระบุความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษาว่าเมื่อนักศึกษาเรียนจบชัน้ ปี 1, 2, 3 และ 4 แล้ว
หลักสูตรนี้ให้ผลลัพธ์การเรียนรูอ้ ย่างไรในแต่ละชัน้ ปี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 1) ระบุแผนพัฒนา/ปรับปรุง
2) ระบุกลยุทธ์สาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อความสาเร็จของ
แผนนัน้ ๆ
3) ระบุหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ พร้อมทั้งเวลาที่คาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จ เช่น ภายใน 5 ปี เป็นต้น
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัด
1) ระบุระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
การศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ
2) ระบุข้อมูลการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) :
มีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)
3) การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ระบุคาว่า ไม่มี
2. การดาเนินการ
1) ระบุวัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2) ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญา
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ตรี พ.ศ.2558
ข้อ 11
- เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2558 ข้อ 12
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- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2562 ข้อ 15
- มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (มคอ.1) หรือ
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)

3) ระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
4) ระบุกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของ
นักศึกษา
5) ระบุแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ
- จานวนนักศึกษาที่ระบุ
5 ปี
ในแต่ละปีควรมีจานวน
เท่าเดิมหรือมากขึ้น
ไม่ควรลดลง
6) ระบุงบประมาณตามแผน : จาแนกรายละเอียดตามหัว
- แนวคิดการคานวณ
ข้อเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายต่อ
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
หัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
นักศึกษาเพื่อบรรจุใน
รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก : ข้อมูล
ประกอบการ
คานวณฯ จากข้อ 5)
แผนการรับนักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษา
ในระยะ 5 ปี และ
ข้อมูลเงินเดือนและเงิน
ประจาตาแหน่งของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
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7) ระบบการศึกษา : ระบุแบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็น
หลัก หรือ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก
(e-Learning)
8) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา ประสบการณ์
และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการเทียบผล
การศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์
พ.ศ. 2556
3.1 หลักสูตร
- เกณฑ์มาตรฐาน
3.1.1) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรใหเป็นไปตาม
หลักสูตรระดับปริญญา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตรี พ.ศ.2558 ข้อ 8
- ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อย - เกณฑ์มาตรฐาน
กว่า 120 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับ
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวนหน่วยกิตรวม
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2558 ข้อ 8
- ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 เน้นการวิจัยโดย - มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
มีการทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีคา่ เทียบได้ไม่น้อยกว่า 12
สาขาวิชา (มคอ.1) หรือ
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/
หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36
องค์กรวิชาชีพ(ถ้ามี)
หน่วยกิต และแผน ข เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่
ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
- ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 จะต้องทาดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และแบบ 2.1 จะต้องทา
ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ทั้งนี้ หลักสูตรที่มี มคอ.1 หรือ เกณฑ์การรับรองจาก
สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มี
โครงสร้างและรายละเอียดสอดคล้องกับ มคอ.1 หรือ เกณฑ์
การรับรองจากสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
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3.1.2) โครงสร้างหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และ มคอ.1 หรือ เกณฑ์การรับรองจากสภา
วิชาชีพ (ถ้ามี)
- ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต และ หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกอบด้วย หมวด
วิชาเฉพาะ และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ตามเกณฑ์เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ) จานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- ระดับปริญญาโท จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์ และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
(ตามเกณฑ์เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ)
แผน ข ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
(ตามเกณฑ์เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ)
- ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1 ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ ดุษฎีนิพนธ์
และสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต โดย
จะต้องทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ ดุษฎีนิพนธ์
และสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต โดย
จะต้องทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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3.1.3) ชุดวิชา
1) ความหมายของรหัสชุดวิชา : กาหนดรหัสชุดวิชา 5 หลัก
สองหลักแรก เป็นรหัสบอกสาขาวิชา แขนงวิชา และ
วิชาเอก เช่น วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส
24XXX วิชาเอกการแนะแนวฯ รหัส รหัส 25XXX เป็นต้น
หลักที่สาม เป็นรหัสบอกระดับขั้นของชุดวิชา เช่น 0 ชุด
วิชาต่ากว่าปริญญาตรี, 1 ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2
ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2, 3 ชุดวิชาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3, 4 ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เป็นต้น
หลักที่สี่และห้า เป็นรหัสบอกลาดับของชุดวิชา

2) ความหมายของกาหนดเวลาการศึกษา
6 (อ-ส-ป-ก) = 18 ชั่วโมง
ได้แก่ 6 (12-2-0-4) และ 6 (12-2-2-2)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับรหัส
ชุดวิชา
1) กรณีชุดวิชาผลิตใหม่
1.1) ต้องกาหนด
รหัสและชื่อชุดวิชาที่
ไม่ซ้ากับของเดิม และ
ห้ามนารหัส/ชื่อชุดวิชา
ที่กาหนดมาแล้วมาใช้
แม้ว่าจะไม่เคยผลิต
ชุดวิชานัน้ มาก่อน
1.2) ชุดวิชาใหม่
เนื้อหาใหม่สามารถนา
เนื้อหาจากชุดวิชาเดิม
มาใช้หรือปรับใช้ได้
1.3) ชุดวิชาที่
เปลี่ยนกาหนดเวลา
การศึกษา เช่น เปลีย่ น
ลักษณะชุดวิชาจาก
ภาคทฤษฎี เป็น
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ หรือ เปลี่ยน
ลักษณะชุดวิชาจาก
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เป็น
ภาคทฤษฎีอย่างเดียว
ต้องกาหนดรหัสและชื่อ
ชุดวิชาให้แตกต่างจาก
เดิม เช่น 6(12-2-2-2)
เป็น 6(12-2-0-4)
หมายเหตุ ยกเว้น
กรณีกาหนดเวลา
การศึกษา ในวงเล็บ
หลักที่ 3 เป็นฝึกปฏิบัติ
อยู่แล้ว และเพิ่มชั่วโมง
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การฝึกปฏิบัติ เช่น
6(12-2-2-2) เป็น 6(62-6-6) ไม่ต้องเปลี่ยน
รหัสชุดวิชา สามารถใช้
รหัสเดิมได้
1.4) ชุดวิชาทีป่ รับ/
เปลี่ยนแปลงชื่อไม่เหลือ
เค้าเดิม หรือความหมาย
เปลี่ยนไปจากเดิม
2) กรณีชุดวิชาปรับปรุง
รหัสชุดวิชาและ
กาหนดเวลาการศึกษา
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการ
ปรับปรุงชื่อ/
วัตถุประสงค์/คาอธิบาย
ชุดวิชา และต้องมีการ
ปรับปรุงเนื้อหา
3) หลักเกณฑ์ในการ
ปรับปรุงชุดวิชา
3.1) ให้วางแผนใน
การปรับปรุงหลักสูตร
(มคอ.2) ทุกๆ 5 ปี
อย่างน้อย 3 ฉบับ โดยให้
ปรับปรุงชุดวิชาได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของชุดวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะต่อรอบ
หลักสูตร ไม่รวมหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้ง
วางแผนการปรับปรุงชุด
วิชาให้ทันกาหนดการ
เปิดสอน
3.2) การผลิตชุดวิชา
เลือกในหมวดวิชา
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เฉพาะให้ผลิตใหม่ได้
ไม่เกิน 2 ชุดวิชา โดยชุด
วิชาทีผ่ ลิตใหม่ควรเป็น
ชุดวิชาที่สามารถเทียบ
แทนกับชุดวิชาใน
หลักสูตรฉบับเดิมได้
3.3) หลักสูตร
ปรับปรุงทุกระดับ
การศึกษา สามารถ
ปรับปรุงชุดวิชาได้ไม่
เกินร้อยละ 50 ของ
ชุดวิชา กรณีมีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงเกิน
ร้อยละ 50 ของชุดวิชา
ให้เสนอสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเป็นรายกรณี
โดยให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์
นี้กับชุดวิชาที่มีการ
ปรับปรุงตัง้ แต่ปี
การศึกษา 2563
เป็นต้นไป
3) ชื่อชุดวิชา : จาแนกตามหมวดวิชา และระบุชุดวิชาที่อยู่
ข้อสังเกต
ภายใต้หมวดวิชา ประกอบด้วย รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาทั้ง 1) กรณีที่มีชุดวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงลาดับชุดวิชาตามรหัส เฉพาะเลือก ให้ระบุชื่อ
ชุดวิชาจากน้อยไปมากในทุกที่ที่ปรากฏ พร้อมทั้งระบุ
ชุดวิชาเฉพาะเลือก
จานวนหน่วยกิตและกาหนดเวลาการศึกษาตามรูปแบบที่
เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยกาหนดว่าเป็นชุดวิชาทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ชุด ระบบการตรวจสอบผล
วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ หรือชุดวิชาปฏิบัติเพียงอย่างเดียว
การสาเร็จการศึกษาบน
ระดับปริญญาตรี : ต้องจัดชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร ทะเบียนและงานบริการ
ปรับปรุง พ.ศ.2558 กรณีคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาสาเร็จระดับ การศึกษาของ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับ
มหาวิทยาลัย สานัก
ทะเบียนและวัดผล
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องสอดคล้องกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เกณฑ์การ
กาหนดชุดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับบุคคลที่สาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2556

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) หากแยกเป็นกลุ่มวิชา
แต่ละกลุ่มวิชาต้องมี
หน่วย กิตน้อยกว่า 30
หน่วยกิต หากมี 30
หน่วยกิตขึ้นไป
ถือว่าเป็นวิชาเอก
3) กาหนดเวลา
การศึกษา
6(อ-ส-ป-ก) กรณีที่ “ป”
ไม่ใช่ “0” โปรดใส่ *
พร้อมระบุหมายเหตุ *
เป็นชุดวิชาที่มีการทา
กิจกรรมปฏิบัติ และไม่
อนุญาตเลือกเป็นชุดวิชา
เลือกเสรีได้
4) ตรวจสอบจานวนชุด
วิชาที่ระบุไว้ในแต่ละ
หมวดวิชา ให้ถูกต้อง
ตรงกันกับจานวนชุดวิชา
ที่ระบุภายใต้แต่ละ
หมวดวิชา
3.1.4) แผนการศึกษา
ข้อควรคานึงในการจัด
แผนการศึกษา
- ระบุรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทย หน่วยกิต และ
สาขาวิชาควรพิจารณา
กาหนดเวลาการศึกษา ให้ตรงกับที่ระบุในหัวข้อชุดวิชา
ความเหมาะสม ดังนี้
- ต้องทาแผนการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาค 1) คาบเวลาสอบในแต่
ต้น และภาคปลาย
ละภาค
2) แผนการผลิตชุดวิชา
- จานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่เกิน
ของสาขาวิชา
18 หน่วยกิต
3) ชุดวิชาที่เปิดภาคต้น
หรือภาคปลาย
4) ชุดวิชาที่มีเนื้อหาต้อง
เรียนต่อเนื่องกัน
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3.1.5) คาอธิบายชุดวิชา
- ระบุรหัสชุดวิชาทัง้ วัตถุประสงค์และคาอธิบาย ชุดวิชา โดย
เรียงตามลาดับรหัสชุดวิชาจากน้อยไปมาก
- ระบุรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และหน่วยกิตให้ตรงกับที่ระบุในหัวข้อชุดวิชา
- มีวัตถุประสงค์และคาอธิบายชุดวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาและ
สอดคล้องกับชื่อชุดวิชา
- ควรเขียนคาอธิบายชุดวิชาไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งคุณวุฒิของ
อาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1) ระบุตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัว
ประชาชน (เรียงลาดับจากตาแหน่งทางวิชาการ และอักษร
ตัวแรกของชื่อ) คุณวุฒิการศึกษา (เรียงลาดับจากวุฒิปริญญา
เอก/โท/ตรี) และภาระงานการเป็นคณะกรรมการบริหารชุด
วิชาในหลักสูตรฉบับนี้ กรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ให้ระบุชื่อประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ขอให้สาขาวิชา
ประสานงานกับสานัก
ทะเบียนและวัดผลอีก
ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง
และแต่ละชุดวิชาไม่ควร
เปิดสอน 2 ภาค
5) ตรวจสอบชุดวิชาใน
โครงสร้างและ
รายละเอียดหลักสูตรกับ
แผนการศึกษาให้ถูกต้อง
ตรงกัน
6) ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้อย่าง
น้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่
เกิน 3 ชุดวิชาจนกว่าจะ
ครบจานวนชุดวิชาตาม
หลักสูตรในสาขาวิชาที่
ศึกษา

- เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 ข้อ 4
และข้อ 10
- เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
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2) มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระดับปริญญาตรี : ไม่จากัดจานวน มีคุณวุฒิตรงหรือ
ข้อ 4 และข้อ 10
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน คุณวุฒิขนั้ ต่า - มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผูช้ ่วย
สาขาวิชา (มคอ.1) หรือ
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่ง เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา - ศัพท์รายชื่อสาขาวิชา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
จาแนกตาม
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
International
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต : ไม่จากัดจานวน มีคุณวุฒิ
Standard
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
Classification of
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
Education (ISCED
วิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
2013)
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ระดับปริญญาโท : ไม่จากัดจานวน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน คุณวุฒิขั้นต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
ระดับปริญญาเอก : ไม่จากัดจานวน มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน คุณวุฒิขนั้ ต่า
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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ทั้งนี้ คุณวุฒิและคุณสมบัติข้างต้นต้องสอดคล้องตาม
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) หรือเกณฑ์ของสภา
วิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ด้วย
3.2.2 อาจารย์ประจาสาขาวิชา : เรียงตามตาแหน่งทาง
วิชาการก่อน แล้วจึงเรียงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
3.2.3 อาจารย์พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 3 ลักษณะ ดังนี้
1) อาจารย์พิเศษที่ร่วมผลิตชุดวิชาในคณะกรรมการกลุ่มผลิต
หรือปรับปรุงชุดวิชา
2) อาจารย์พิเศษที่สอนเสริมประจาศูนย์บริการการศึกษาใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
3) วิทยากรบรรยายพิเศษในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และใน
การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับ 1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี - เกณฑ์มาตรฐาน
ประสบการณ์ภาคสนาม
ต้องจัดทาข้อมูลใน มคอ.4 และ 6 ให้สอดคล้อง และลง
หลักสูตรระดับปริญญา
(การฝึกงาน หรือฝึก
รายการสาคัญ ๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
ตรี พ.ศ.2558 ข้อ 7
ปฏิบัติเสริมทักษะ
ประสบการณ์ภาคสนามทีต่ ้องการ)
(รายวิชาปฏิบัตทิ ี่ใช้
วิชาชีพ หรือสหกิจ
2) ช่วงเวลา (ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์
เวลาฝึกหรือทดลอง
ศึกษา)
ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด)
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
3) การจัดเวลาและตารางสอน (เช่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา
ต่อภาคการศึกษาให้มี
4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา)
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต,
การฝึกงานหรือการฝึก
ภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต)
- มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (มคอ.1) หรือ
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
1) คาอธิบายโดยย่อ
- เกณฑ์มาตรฐาน
การทาโครงงานหรือ
2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทีต่ อ้ งการจากการทาโครงงานหรือ หลักสูตรระดับปริญญา
งานวิจยั (ถ้ามี)
งานวิจยั )
ตรี พ.ศ.2558
3) ช่วงเวลา (ที่กาหนดให้ทาโครงงาน)
ข้อ 7 (การทาโครงงาน
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4) จานวนหน่วยกิต
5) การเตรียมการ (การให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการแก่นักศึกษา)
6) กระบวนการประเมินผล (รวมทั้งกลไกสาหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หรือกิจกรรมการเรียน
อื่นใดตามที่ได้รบั
มอบหมายที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรม
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต)
- มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (มคอ.1) หรือ
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนา
- ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
คุณลักษณะพิเศษของ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ด้วย
นักศึกษา
- ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยทั่ว ๆ หรือคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหลักสูตรนี้ หรือ
สาขาวิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษา
หลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
ความเป็นผูน้ าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์
การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะเหล่านัน้
2. การพัฒนาผลการ
ระบุให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา - ประกาศคณะกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
แห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.1) และ
การอุดมศึกษา เรื่อง
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
แนวทางการปฏิบัตติ าม
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2) ด้านความรู้
ระดับอุดมศึกษา
3) ด้านทักษะทางปัญญา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ใน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
หน้า 4 ข้อ 4 โครงสร้าง
รับผิดชอบ
และองค์ประกอบของ
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5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับอุดมศึกษา
ซึ่งในแต่ละด้านให้ระบุกลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ
แห่งชาติ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อและ
(หน้า 4-16)
สอดคล้องกัน
- มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
ข้อสังเกตการเขียนผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับปริญญา สาขาวิชา (มคอ.1) หรือ
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ควรมีความแตกต่างกัน โดย
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ/
หลักสูตรระดับสูงขึน้ ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านต้องมีความ
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
ซับซ้อนมากขึ้น
- กรณีหลักสูตรระดับ
ปริญญา
ตรีด้านที่ 5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องสอดคล้องกับ
ประกาศ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเกี่ยวกับ
สมรรถนะดิจิทัล
สาหรับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี กาหนดไว้
6 ด้าน ดังนี้
1) การสืบค้นและการ
ใช้งาน
2) การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
3) เอกลักษณ์และ
คุณภาพชีวิต
4) การสอนหรือการ
เรียนรู้
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3. แผนที่แสดงการ
1) ควรกาหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละชุดวิชาให้มีครบทั้ง
กระจายความรับผิดชอบ 5 ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ ทั้งนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ในภาพรวมแต่ละข้อต้องมีความรับผิดชอบหลักในแนวตั้ง
จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา
อย่างน้อย 1 จุด
(curriculum mapping
2) กรณีที่บางหลักสูตรทีไ่ ม่สามารถกาหนดผลการเรียนรู้ใน
แต่ละชุดวิชาได้ครบทัง้ 5 ด้านนัน้ สป.อว. ให้สามารถ
กาหนดผลการเรียนรู้แต่ละชุดวิชาในทุก ๆ หมวดวิชาให้มี
ผลการเรียนรู้ครบ ทุกด้านอย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่
ละชุดวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และ
ด้านทักษะทางปัญญา
3) กรณีที่นาชุดวิชามาจากหลักสูตรอื่นให้บูรณาการผลการ
เรียนรู้ของชุดวิชาดังกล่าวเข้ากับหลักสูตรฉบับนี้ ยกเว้น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้ยึดผลการเรียนรู้ของชุดวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5) เครื่องมือและ
เทคโนโลยี
6) การติดต่อสื่อสาร
และการ
ประสานงาน
หมายเหตุ
ระดับที่จาเป็น –
ทักษะพื้นฐาน
สาหรับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตร
ระดับสูง – ทักษะ
เพิ่มเติมขั้นสูงที่
เข้มข้นขึ้นสาหรับ
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี
(เฉพาะด้านที่ 1,
2, 4, 5)
หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2558
(กรณีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี)

74
หัวข้อ
เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือ
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ในการให้
ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
สอบมาตรฐาน
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา เช่น
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย
กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน
หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
3. เกณฑ์การสาเร็จ
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับ อธิบายกระบวนการที่ใช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการ
อาจารย์ใหม่
แนะนาอาจารย์ใหม่ให้มั่นใจได้วา่ อาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตร
และบทบาทของชุดวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและชุดวิชา
ที่ตนเองรับผิดชอบ
2. การพัฒนาความรู้และ อธิบายถึงสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา
ทักษะให้แก่คณาจารย์ ด้านการสอน ด้านการวิจัย และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน ระดับปริญญาตรี : มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จานวน 3 ข้อ ดังนี้
1) จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร จัดให้มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ครบตาม
เกณฑ์ ตลอดการดาเนินการหลักสูตร
2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 5 คน มีภาระหน้าที่ในการ
บริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มีคุณวุฒิ
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณ์ครบตามเกณฑ์
3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา มีการประเมินและ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
ระดับบัณฑิตศึกษา : มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จานวน 11 ข้อ ดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงาน (Key
Performance
Indicators)

เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจ
1) จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
6) คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
7) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
9) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
10) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
รายละเอียดปรากฏตาม Template มคอ.2 ระดับปริญญาตรี
ซึ่งสาขาวิชาสามารถเลือกใช้และปรับตามความเหมาะสม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1) กรณีที่ยังไม่มีการประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
(มคอ. 1) ให้ระบุตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
และกรณีที่มีการประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิชา
(มคอ. 1) แล้ว ให้ระบุตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ. 1)
สาขานั้น ๆ
2) กรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้แสดงตาราง 5 ปี (4 + 1
ปี) หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี ให้แสดงตาราง 3 ปี (2 + 1 ปี)
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ให้แสดง
ตาราง 4 ปี (3 + 1 ปี) และ)
3) สาขาวิชาอาจกาหนดตัวบ่งชีเ้ พิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธ
กิจและวัตถุประสงค์ของ สถาบันฯ หรือกาหนดเป้าหมาย
การดาเนินงานที่สูงขึน้ เพื่อการยกระดับมาตรฐานของ
ตนเอง โดยกาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร

ตัวอย่าง
กรณีกรอบมาตรฐานคุณ
วูฒิ ระบุดชั นีบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานในข้อ 11)
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 และข้อ
12) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จาก คะแนน
เต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมิน
ควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่
ประสิทธิผลของการสอน การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็นสาคัญ ๆ ที่
สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตทีค่ าดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะ
ถูกนามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร
เพื่อการเผยแพร่
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์
การสอน
2. การประเมินหลักสูตร รายละเอียดปรากฏตาม Template มคอ.2 ระดับปริญญาตรี
ในภาพรวม
ซึ่งสาขาวิชาสามารถเลือกใช้และปรับตามความเหมาะสม
3. การประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการ
ประเมินและการ
วางแผนปรับปรุง
หลักสูตรและแผน
กลยุทธ์การสอน
คาสั่งแต่งตั้ง
ใส่คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แต่ใน มคอ.1 ระบุดัชนี
บ่งชีผ้ ลการดาเนินงานใน
ข้อ 11) และข้อ 12) ใน
ระดับที่แตกต่างกันเป็น
ดังนี้
ข้อ 11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
และข้อ
12) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จาก คะแนน
เต็ม 5.0
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(เฉพาะหลักสูตร
ปรับปรุง)
ภาคผนวก ข
โครงสร้างหลักสูตรและ
รายละเอียดของ
หลักสูตร สาหรับผู้มี
คุณสมบัติอื่นที่มิใช่
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
(ปวท. ปวส. อนุปริญญา
และปริญญาชัน้ ใด
ชั้นหนึ่ง)
เฉพาะหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี

ภาคผนวก ค
ประวัติผลงานทาง
วิชาการและ
ประสบการณ์การสอน

เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดทาตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระเดิมกับเนื้อหาสาระ
ที่มีการแก้ไข เช่น วัตถุประสงค์หลักสูตร คุณสมบัติผสู้ มัคร
โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร ชื่อชุดวิชา วัตถุประสงค์
และคาอธิบายชุดวิชา เป็นต้น
จาแนกตามหมวดวิชา และระบุชุดวิชาที่อยู่ภายใต้หมวด ข้อสังเกต
วิชา ประกอบด้วย รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาทั้งภาษาไทยและ
1) กรณีที่มีชุดวิชาเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ โดยเรียงลาดับชุดวิชาตามรหัสชุดวิชาจากน้อย
เลือก ให้ระบุชื่อชุด
ไปมากในทุกที่ที่ปรากฏ พร้อมทั้งระบุจานวนหน่วยกิตและ
วิชาเฉพาะเลือก
กาหนดเวลาการศึกษาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดว่าเป็น เนื่องจากมีผลกระทบ
ชุดวิชาทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ชุดวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ หรือชุด
ต่อระบบการ
วิชาปฏิบัติเพียงอย่างเดียว
ตรวจสอบผลการ
ต้องจัดชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัย
สาเร็จการศึกษาบน
กาหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
ระบบสารสนเทศงาน
กรณีคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาสาเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ทะเบียนและงาน
เทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
บริการการศึกษาของ
ต้องสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง มหาวิทยาลัย สานัก
เกณฑ์การกาหนดชุดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับบุคคลที่สาเร็จ
ทะเบียนและวัดผล
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ
2) หากแยกเป็นกลุ่ม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2556
วิชา....
แต่ละกลุ่มวิชาต้องมี
หน่วยกิตน้อยกว่า 30
หน่วยกิต หากมี 30
หน่วยกิตขึ้นไป
ถือว่าเป็นวิชาเอก
3) กาหนดเวลา
การศึกษา
6(อ-ส-ป-ก) กรณีที่
“ป” ไม่ใช่ “0” โปรด
ใส่ * พร้อมระบุหมาย
เหตุ * เป็นชุดวิชาที่มี
การทากิจกรรมปฏิบัติ
และไม่อนุญาตเลือก
เป็นชุดวิชา
เลือกเสรีได้
- ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์ - ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วย
เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตพี ิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผา่ นมา นับ
การกาหนดตาแหน่ง
จากปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิ ลักสูตร เช่น หลักสูตร
ทางวิชาการของ
ฉบับนีส้ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
บุคลากรมหาวิทยาลัย
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หัวข้อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ระบุเฉพาะผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
เท่านั้น)

เกณฑ์การวิเคราะห์/ประเด็นที่ตรวจ
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นับย้อนหลัง
พ.ศ. 2562-2558 และรวมถึงปีปัจจุบนั (ถ้ามี)
- ต้องมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ระดับบัณฑิตศึกษา อย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- ระบุว่าผลงานทางวิชาการของท่านอยู่เกณฑ์ฯ ข้อใด
ต่อท้ายผลงานนัน้ ๆ
ภาคผนวก ง
- ระบุรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทย หน่วยกิต และ
แผนการศึกษาสาหรับ
กาหนดเวลาการศึกษา ให้ตรงกับที่ระบุในหัวข้อชุดวิชา
ผู้มีคุณสมบัติอื่นที่มิใช่
- ต้องทาแผนการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาค
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
ต้น และภาคปลาย
(ปวท. ปวส. อนุปริญญา - จานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่เกิน 18
และปริญญาชัน้ ใด
หน่วยกิต
ชั้นหนึ่ง)
หมายเหตุ ภาคผนวกนี้ แผนการศึกษา สาหรับโครงสร้าง
เฉพาะหลักสูตรระดับ
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 4 ปี จะตัดออกเมื่อเสนอหลักสูตรต่อ สป.อว.
ปริญญาตรี

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในภาคผนวก ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ.2561
- เว็บไซต์สาหรับ
ตรวจสอบวารสารใน
ฐาน TCI สืบค้นจาก

https://tcithailand.org/list%
20journal.php

ข้อควรคานึงในการจัด
แผนการศึกษา
สาขาวิชาควรพิจารณา
ความเหมาะสม ดังนี้
1) คาบเวลาสอบในแต่
ละภาค
2) แผนการผลิตชุดวิชา
ของสาขาวิชา
3) ชุดวิชาที่เปิดภาคต้น
หรือภาคปลาย
4) ชุดวิชาที่มีเนื้อหาต้อง
เรียนต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ ขอให้สาขาวิชา
ประสานงานกับสานัก
ทะเบียนและวัดผลอีก
ครั้ง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องแผนการศึกษา
ซึ่งแต่ละชุดวิชาไม่ควร
เปิดสอน 2 ภาค
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2.1.4 เงื่อนไข/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานตรวจหลักสูตร
1) เงื่อนไข/ข้อควรระวัง
การปรับปรุงหลักสูตรต้องจัดทารายละเอียดของหลักสูตรเป็นรูปเล่มตามแบบ มคอ.2
โดยมีรูปแบบ หัวข้อ และรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สป.อว. และมหาวิทยาลัย กาหนดใน
หัวข้อที่สาคัญ ดังนี้
(1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ก. ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกต้อง
ข. ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรครบถ้วน
ก) ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และเลขประจาตัวประชาชน
ข) ข้อมูล คุณวุฒิ และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ.ที่จบ เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดไปต่าสุด
ค) ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย
ง) ข้อมูลภาระงานสอน
ค. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ก) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ ขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง กรณีเป็น
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่มหาวิ ทยาลัยซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยหากจาเป็น บุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ข) กรณีหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรซ้าได้ไม่เกิน 2 คน (จาก 5 คน)
ค) มีวิชาเอกมากกว่า 1 ต้องจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน หากเป็นปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่
มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3
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ง. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง กรณีเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ ที่แน้น
ทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยหากจาเป็น บุคลากรที่มา
จากหน่วยงานนั้นอาจได้รับ การยกเว้น คุณวุฒิ ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิ ขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
จ. จานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ดังนี้
หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือก
รวม
ทั่วไป
(หน่วยกิต)
เสรี
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
ปริญญาตรี 4 ปี
≥ 30
≥ 72
≥6
≥ 120
≥ 72 (ตามมาตรฐาน
ปริญญาตรี 4 ปี
≥ 30
≥6
≥ 120
วิชาชีพกาหนดหรือ
(ทางวิชาชีพหรือ
วิชาปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ)
≥ 32 + ทฤษฎี ≥ 24)

ปริญญาตรี 5 ปี
ปริญญาตรี 6 ปี
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

≥ 30
≥ 90
≥6
≥ 150
≥ 30
≥ 108
≥6
≥ 180
≥ 18
≥ 42 (ทฤษฎี ≥18)
≥6
≥ 72
ฉ. จานวนหน่วยกิตและกาหนดเวลาการศึกษาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรและ
ในแผนการศึกษาต้องตรงกัน
ช. รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในโครงสร้างหลั กสู ตร
แผนการศึกษา คาอธิบายชุดวิชา แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่ชุดวิชา (Curriculum mapping) และในภาคผนวก (ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม/ปรับปรุง
และชุดวิชาผลิตใหม่/โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาสาหรับโครงสร้างอื่นที่มิใช่ 4 ปี) ต้องตรงกัน
ทั้งนี้ ก่อนเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการควรตรวจสอบชื่อชุดวิ ชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ กาหนดเวลา
การศึกษา วัตถุประสงค์ และคาอธิบายชุดวิชาในส่วนของเนื้อหาและภาคผนวก อีกครั้งว่าถูกต้องตรงกัน/
ทุกที่ ทั้งในโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และคาอธิบายชุดวิชาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้คาสั่ง
ค้นหา (Find) ในโปรแกรม Microsoft Word
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ซ. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
ชุดวิชา (Curriculum mapping)
ก) ชุดวิช าในหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไปและหมวดวิช าเฉพาะต้ องน ามาใส่ ใ น
Curriculum mapping ให้ครบทุกชุดวิชา
ข) ชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี และโครงสร้าง
อื่นที่มิใช่ 4 ปี จานวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ต้องตรงกับจานวนข้อ/คาบรรยาย ที่ระบุใน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
ค) ชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จานวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
(ในหมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน) ต้องตรงกับจานวนข้อที่ปรากฏในตาราง กรณีนา
ชุดวิชามาจากหลักสูตร/สาขาวิชาอื่นให้บูรณาการผลการเรียนรู้ของชุดวิชาดังกล่าวเข้ากับหลักสูตรนี้
ง) จานวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านต้องมี  ซึ่งหมายถึง ความ
รับผิดชอบหลัก อย่างน้อย 1 จุด
ฌ. กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับ หรือปรับปรุงเล็กน้อยให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการทาตารางเปรียบเทียบข้อมูลหลักสูตร
ก) แสดงข้อมูลส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วน
ข). แสดงตารางข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างหลักสูตรฉบับเดิม และ
โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุงให้ครบถ้วน จัดทาตารางเปรียบเทียบเฉพาะโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
ค) ตรวจสอบรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กาหนดเวลา
การศึกษา วัตถุประสงค์ และคาอธิบายชุดวิชาในส่วนของเนื้อหาและภาคผนวกให้ถูกต้องตรงกันทุกแห่ง
ญ. แสดงข้อมูล คาสั่ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการปรับ ปรุ งหลั กสู ต ร/คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร
(2) หลักสูตรระดับปริญญาโท
ก. ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกต้อง
ข. ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรครบถ้วน
ก) ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และเลขประจาตัวประชาชน
ข) ข้อมูล คุณวุฒิ และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ.ที่จบ เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดไปต่าสุด
ค) ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย
ง) ข้อมูลภาระงานสอน
ค. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ก) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน (กรณีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวนอย่างน้อย 5 คน) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
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หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
ข) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดียวกัน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้าได้ทุกคน
ง. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ก) มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใ ช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ข) ต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ/
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์)
จ. จานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ดังนี้
หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 1
แผน ข
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)
≥ 36
≥ 12

ศึกษาชุดวิชา
(หน่วยกิต)
≥ 12
≥ 30
-

การค้นคว้าอิสระ
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 3 ไม่เกิน 6

รวม
(หน่วยกิต)
≥ 36
≥ 36
≥ 36
≥ 24

ฉ. จานวนหน่วยกิตและกาหนดเวลาการศึกษาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรและ
ในแผนการศึกษาตรงกัน
ช. รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในโครงสร้างหลั กสู ตร
แผนการศึกษา คาอธิบายชุดวิชา แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่ชุดวิชา (Curriculum mapping) และในภาคผนวก (ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม/ปรับปรุง
และชุ ด วิ ช าผลิ ต ใหม่ ) ต้ อ งตรงกั น ทั้ ง นี้ ก่ อ นเสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาวิช าการควรตรวจสอบชื่อ ชุ ดวิช า
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ กาหนดเวลาการศึกษา วัตถุประสงค์ และคาอธิบายชุดวิชาในส่วนของเนื้อหาและ
ภาคผนวก อีกครั้งว่าถูกต้องตรงกัน/ทุกที่ ทั้งในโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และคาอธิบายชุดวิชา
โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้คาสั่งค้นหา (Find) ในโปรแกรม Microsoft Word
ซ. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
ชุดวิชา (Curriculum mapping)
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ก) ชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรต้องนามาใส่ใน Curriculum mapping ให้
ครบทุกชุดวิชา และจานวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ในหมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน) ต้องตรงกับจานวนข้อที่ปรากฏในตาราง กรณีนาชุดวิชามาจากหลักสู ตร/สาขาวิชาอื่น
ให้บูรณาการผลการเรียนรู้ของชุดวิชาดังกล่าวเข้ากับหลักสูตรนี้
ข) จานวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านต้องมี  ซึ่งหมายถึง ความ
รับผิดชอบหลัก อย่างน้อย 1 จุด
ฌ. กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับ หรือปรับปรุงเล็กน้อยให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการทาตารางเปรียบเทียบข้อมูลหลักสูตร
ก) แสดงข้อมูลส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วน
ข) แสดงตารางข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างหลักสูตรฉบับเดิม และ
โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุงให้ครบถ้วน
ค) ตรวจสอบรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กาหนดเวลา
การศึกษา วัตถุประสงค์ และคาอธิบายชุดวิชาในส่วนของเนื้อหาและภาคผนวกให้ถูกต้องตรงกันทุกแห่ง
ญ. แสดงข้อมูล คาสั่ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการปรับ ปรุ งหลั กสู ต ร/คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร
(3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ก. ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกต้อง
ข. ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรครบถ้วน
ก) ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และเลขประจาตัวประชาชน
ข) ข้อมูล คุณวุฒิ และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ.ที่จบ เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดไปต่าสุด
ค) ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย
ง) ข้อมูลภาระงานสอน
ค. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ก) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจ ารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทางวิช าการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ข) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดียวกัน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้าได้ทุกคน
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ง. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ก) มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาเอกหรือ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
ข) ต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก/อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์
(ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์)
จ. จานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ดังนี้
หลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2

ดุษฎีนิพนธ์
(หน่วยกิต)
≥ 48
≥ 72
≥ 36
≥ 48

ศึกษาชุดวิชา
(หน่วยกิต)
≥ 12
≥ 24

รวม
(หน่วยกิต)
≥ 48
≥ 72
≥ 48
≥ 72

ฉ. จานวนหน่วยกิตและกาหนดเวลาการศึกษาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรและ
ในแผนการศึกษาตรงกัน
ช. รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในโครงสร้างหลั กสู ตร
แผนการศึกษา คาอธิบายชุดวิชา แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่ชุดวิชา (Curriculum mapping) และในภาคผนวก (ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม/ปรับปรุง
และชุ ดวิช าผลิ ตใหม่) ต้องตรงกัน ทั้งนี้ ก่อนเสนอหลั กสู ตรต่อสภาวิช าการ ควรตรวจสอบชื่อชุดวิ ช า
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ กาหนดเวลาการศึกษา วัตถุประสงค์ และคาอธิบายชุดวิชาในส่วนของเนื้อหาและ
ภาคผนวก อีกครั้งว่าถูกต้องตรงกัน/ทุกที่ ทั้งในโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และคาอธิ บายชุดวิชา
โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้คาสั่งค้นหา (Find) ในโปรแกรม Microsoft Word
ซ. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
ชุดวิชา (Curriculum mapping)
ก) ชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรต้องนามาใส่ใน Curriculum mapping ให้
ครบทุกชุดวิชา และจานวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ในหมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน) ต้องตรงกับจานวนข้อที่ปรากฏในตาราง กรณีนาชุดวิชามาจากหลักสูตร/สาขาวิชาอื่น
ให้บูรณาการผลการเรียนรู้ของชุดวิชาดังกล่าวเข้ากับหลักสูตรนี้
ข) จานวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านต้องมี  ซึ่งหมายถึง ความ
รับผิดชอบหลัก อย่างน้อย 1 จุด
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ฌ. กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับ หรือปรับปรุงเล็กน้อยให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการทาตารางเปรียบเทียบข้อมูลหลักสูตร
ก) แสดงข้อมูลส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วน
ข) แสดงตารางข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างหลักสูตรฉบับเดิม และ
โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุงให้ครบถ้วน
ค) ตรวจสอบรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กาหนดเวลา
การศึกษา วัตถุประสงค์ และคาอธิบายชุดวิชาในส่วนของเนื้อหาและภาคผนวกให้ถูกต้องตรงกันทุกแห่ง
ญ. แสดงข้อมูล คาสั่ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการปรับ ปรุ งหลั กสู ต ร/คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร
ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิช า (มคอ. 1) จะต้องดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม มคอ.1 ภายในปีการศึกษาที่กาหนดไว้ใน มคอ.1 และจัดทารายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ได้แก่ ชื่อสาขาวิชา ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ลักษณะของสาขา/
สาขาวิชา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระ
ของชุดวิช า คุณสมบั ติผู้ เข้าศึกษา คุณวุฒิ /คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ส อน อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร สัดส่วนของอาจารย์ และตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2) สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานตรวจหลักสูตรปรับปรุง
การปรับปรุงหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
โดยมีการประเมินและรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
หลักสูตรให้เกิดความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
2.2. การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) มีประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง 4 ประเด็น ดังนี้
2.2.1 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ตามแบบ สมอ.08) ที่มี
การปรับปรุงรายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ อาทิ การ
ปรั บ ปรุ ง ระดั บ ชุ ด วิ ช า การเปลี่ ย นชื่ อ ชุ ด วิ ช า การเปลี่ ย นรหั ส ชุ ด วิ ช า การเพิ่ ม ชุ ด วิ ช าเลื อ ก การปรั บ
วัตถุประสงค์และคาอธิบ ายชุดวิช า และการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเสนอการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รต่ อ คณะกรรมการ
ประจาสาขาวิชา/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2) สาขาวิชาส่งข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตร (สมอ.08) ให้สานักวิชาการตรวจความ
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ในเบื้องต้นก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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3) สาขาวิชาเสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
สานักวิชาการเรียบร้ อยแล้วต่อสภาวิช าการ หากสภาวิชาการมีมติให้ แก้ไข/ปรับปรุงให้ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแก้ไข/ปรับปรุงหลักสูตรตามมติสภาวิชาการ
4) งานเลขานุการกิจสภาวิช าการส่งการปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตร (สมอ.08) ให้ฝ่ายพัฒ นา
หลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ ตรวจและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
และสนับสนุนการเรียนรู้และผู้อานวยการสานักวิชาการก่อนเสนอสภาวิชาการ
5) เมื่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแล้ว สาขาวิชาจัดทาหนังสือ
พร้อมทั้งแนบเอกสารให้สานักวิชาการเพื่อดาเนินการต่อไป ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
และแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาให้ชี้แจงข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้สานักวิชาการที่ e-mail : cd.aaoffice@stou.ac.th
6) สานักวิชาการตรวจความเรียบร้อยของการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พร้อมทั้งจัดทาหนังสือ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (สสม.1) การ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และ
สาเนาเอกสารเรื่องที่อธิการบดีเห็นชอบให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้วส่งให้สานักงานสภามหาวิทยาลัย
7) กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรโดยมีขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ใหสาขาวิชาพิจารณา
ดาเนินการปรับแกไขหลักสูตรใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันประชุมสภามหาวิทยาลัย แลว สงข้อมูล
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สานักวิชาการเพื่อเสนอ สป.อว. แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจา
หลักสูตรเสนอให้ สป.อว. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ/พิจารณาความสอดคล้องการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร
(2) กรณีการปรับปรุงระดับชุดวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อชุดวิชา การเปลี่ยนรหัสชุดวิชา
การเพิ่มชุดวิชาเลือก การปรับวัตถุประสงค์และคาอธิบายชุดวิชา ไม่ต้องส่งเสนอ สป.อว. พิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบ/พิจารณาความสอดคล้องการปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตร แต่ส่งเอกสารหลักฐานการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อยที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิ ทยาลัย ให้ สป.อว. เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรที่
สป.อว.ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
8) ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสงรายงานการประชุม (เฉพาะวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติ
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร) ที่ ยั ง ไมไดรั บ รองใหส านัก วิ ช าการภายใน 6 วั น นั บ จากวั น ประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดสงให สป.อว. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร/
พิจารณาความสอดคล้องของการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรผ่านระบบ CHECO ไดทันภายในเวลาที่กาหนด
(ภายใน 7 วัน นับจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร)
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9) สานักวิชาการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตรต่อ สป.อว. โดย จัดทาเป็นเอกสารหรือ
บันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในระบบ CHECO พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณีหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงทั้งฉบับ (มคอ.2) สป.อว. ให้การรับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ให้จัดทาข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เป็นเอกสารเสนอ สป.อว.
(2) กรณีหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงทั้งฉบับ (มคอ.2) สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้อง
และออกรหัสหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum
Online: CHECO) แล้ว เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ให้บันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ผ่านระบบ CHECO
ทั้งนี้ สานักวิชาการจะติดตามความก้าวหน้าในการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร/พิจารณาความสอดคล้องของการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรผ่านระบบ CHECO
ของ สป.อว. เป็นระยะๆ
10) สป.อว. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตร และแจ้งผล
การพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ในกรณีข้อ 2.5.9 ข้อ 1) สป.อว. ทาหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยว่า สป.อว.
ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแล้ว และในกรณีข้อ 2.5.9 ข้อ 2) สป.อว. แจ้ง
ผลการพิจารณาความสอดคล้องของการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรผ่านระบบ CHECO
11) สานักวิชาการเวียนแจ้งการให้ความเห็นชอบ/การพิจารณาความสอดคล้องการปรับปรุง
แก้ไขหลั กสู ตรของ สป.อว. ให้ ส ภาวิช าการ สภามหาวิทยาลั ย และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่
สาขาวิชา สานักทะเบียนและวัดผลหรือสานักบัณฑิตศึกษา กองแผนงาน ฝ่ายตารา สานักวิชาการ พร้อมทั้ง
จั ด ท าข้ อ มู ล การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร เผยแพร่ ใ นระบบอิ น ทราเน็ ต http://eservice.stou.ac.th /
สารสนเทศหน่ว ยงาน / สานักวิช าการ / ฝ่ายพัฒ นาหลักสูตรและการสอน / หลักสูตรฉบับรูปเล่ม /
เลือกสาขาวิชา / เลือกหลักสูต ร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
12) สานักวิชาการบันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรลงในระบบสารสนเทศงานทะบียน
และบริการนักศึกษา
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 4.2 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยเข้าระบบ
CHECO และแผนภูมิที่ 4.3 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในรูปแบบเอกสาร

88

แผนภูมิที่ 4.2 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยเข้าระบบ CHECO
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แผนภูมิที่ 4.3 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในรูปแบบเอกสาร
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2.2.2 ระยะเวลาในการดาเนินการตรวจการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หากนับตั้งแต่วันที่ส านัก
วิชาการตรวจการปรับปรุ งหลักสูตรเล็กน้อยถึงเสนอสภาวิชาการ สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) และ
สป.อว. โดยนับเฉพาะวันทาการ ไม่นับรวมวันหยุดราชการ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันทาการ
2.2.3 เกณฑ์การวิเคราะห์และประเด็นการตรวจปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
การตรวจปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีปรับปรุงระดับชุดวิชา ได้แก่ การเปลี่ยนชื่อชุดวิชา การเปลี่ยนรหัสชุดวิชา การ
เพิ่มชุดวิชาเลือก การปรับวัตถุประสงค์และคาอธิบายชุดวิชา ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และ
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (Curriculum Mapping)
ดาเนินการดังนี้
(1) ตรวจข้อมูลในแบบฟอร์ม สมอ.08 ให้ครบถ้วน ถูกต้องในทุกหัวข้อ
(2) ข้อมูลที่ระบุในตารางช่อง “หลักสูตรเดิม พ.ศ......” ตรวจข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกับ
ข้อมูลในหลักสูตรฉบับเดิม
(3) ตารางช่อง “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......” ให้ตรวจข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
พิสูจน์อักษร
2) การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดาเนินการ
ดังนี้
(1) ตรวจข้อมูลในแบบฟอร์ม สมอ.08 ให้ครบถ้วน ถูกต้องในทุกหัวข้อ
(2) ระบุเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขในข้อ 4 โดยละเอียด
(3) ข้อมูลที่ระบุในตารางช่องที่ 1 “หลักสูตรเดิม พ.ศ......” คือ ตรวจรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้ถูกต้องตรงกับข้อมูล มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
หรือ การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยฉบับล่าสุด และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 ได้แก่ คานาหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา และปีที่สาเร็จการศึกษา ให้ตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และพิสูจน์อักษร
(4) ตารางช่องที่ 2 “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......” ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558
(5) ตารางช่องที่ 3 “หมายเหตุ” ระบุเหตุผลว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรับเปลี่ยนไปประจาหลักสูตรอื่นในระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา
เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ ลาออก หมดสัญญาจ้าง
(6) ตรวจประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ฯ
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2.2.4 เงื่อนไข/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานตรวจหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยต้องมีการปรับปรุง เป็นประจาและบ่อยครั้ง จึงได้มีการ
จัดทาประวัติในการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันมาระบุในตารางช่องหลักสูตรเดิม
ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย พร้อมระบุว่า
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์อยู่เกณฑ์ฯ ข้อใด ต่อท้ายผลงานนั้น ๆ

3. รายละเอียด เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตามและรายงานความก้าวหน้าใน
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
เมื่อสาขาวิชาสารวจหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง และเสนอหลักสูตรเข้าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของมหาวิทยาลั ย โดยดาเนิ น การผ่ านกองแผนงานแล้ ว งานปรับปรุงหลั กสู ตรจะต้องติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับในแผนดังกล่าว สรุปข้อมูลความก้าวหน้า ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้บริหาร สภาวิชาการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ และเผยแพร่ทางอินทราเน็ต โดยการดาเนินการมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ติดตามหลักสูตรที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่
ดาเนินการนอกแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานัก
วิชาการ เป็นผู้ดาเนินการ ดังนี้
3.1.1 ติดตามหลักสูตรที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาของมหาวิทยาลัย และเป้าหมาย
ด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจาปีจากเอกสารของกองแผนงาน
3.1.2 จัดทาตารางสรุปเป้าหมายการปรับปรุงหลักสูตรประจาปีงบประมาณที่บรรจุในแผนฯ
และปรับปรุงต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาเผยแพร่ทางอินทราเน็ต
3.1.3 ติดตามมติสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปรับแผนฯ
3.1.4 รวบรวมและสรุปจานวนหลักสูตรที่บรรจุในแผนฯ และนอกแผนฯ
3.1.5 ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการของหลักสูตรในแผนฯ และนอกแผนฯ
3.1.6 สรุปผลการดาเนินการของหลักสูตรที่บรรจุในแผนฯ และนอกแผนฯ
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3.2 ติดตามนโยบายหลักสูตร
ฝ่ ายพัฒ นาหลั กสู ตรและการสอน ส านักวิช าการ ติดตาม รวบรวม นโยบายเกี่ยวกั บ การ
ปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ สป.อว. และจัดทาหนังสือแจ้งสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
สาขาวิชา คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและรายงานความก้าวหน้าในปรับปรุงหลักสูตร
3.3 รายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร โดยฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานัก
วิชาการ เป็นผู้ดาเนินการ ดังนี้
3.3.1 จัดทาความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรในแผนฯ และนอกแผนฯ ได้แก่ รายชื่อ
หลักสูตร กาหนดเปิดสอน รายชื่อประธาน/เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน ผลการตรวจสอบของสาขาวิชา ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) เพื่อส่งให้สาขาวิชาตรวจสอบผล
การดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและระบุปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ (ถ้ามี) ทุก 6 เดือน และ 12
เดือน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงาน งานปรับปรุงหลักสู ตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ
ประสานงานกั บ บุ ค ลากรของฝ่ า ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอนที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อขอข้อมูลผลการดาเนินงานในเบื้องต้น
3.3.2 จัดทาหนังสือส่งข้อมูลความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สาขาวิชาตรวจสอบ
ผลการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและระบุปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ (ถ้ามี)
3.3.3 รวบรวม ตรวจสอบ และสรุปข้อมูลความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา
ต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อหลักสูตร กาหนดเปิดสอน รายชื่อประธาน/เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
3.3.4 จั ด ท าหนั ง สื อ พร้ อ มแนบรายงานความก้ า วหน้า ในการปรับ ปรุง หลั ก สู ต รเสนอให้
ผู้บริหาร สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3.3.5 จัดทาข้อมูลสรุปความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร และสรุปผลการดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละปีงบประมาณที่บรรจุในแผนฯ ปรับปรุงต่อเนื่องจากแผนฯ และปรับปรุงนอก
แผนฯ (ถ้ามี) เผยแพร่ทางอินทราเน็ต
3.3.6 จัดทาหนังสือเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา หากคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลีกสูตรไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนฯ
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4. รายละเอียด เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตรปรับปรุง
4.1 แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตรปรับปรุง มีดังนี้
4.1.1 มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอหลักสูตรทั้งฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว นาเสนอ สป.อว.
โดยนาเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) ภายใน
7 วัน ทาการ กรณีป รั บ ปรุงทั้งฉบั บ มีร ายการที่ต้องนาเข้า ได้แก่ ชื่อหลั กสู ต ร ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
รวมทั้งชื่อวิชาเอก (ถ้ามี) มติสภามหาวิทยาลัย มติสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) โครงสร้างหลักสูตร จานวนการรับ
นักศึกษา สถานที่จัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ คุณวุฒิ คุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าศึ กษา และเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา กรณีการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วแต่ปัจจุบันยังส่งข้อมูล สมอ.08 เข้าระบบ CHECO ไม่ได้เนื่องจาก
ระบบยังไม่รองรับการป้อนข้อมูล สมอ.08 สป.อว. จึงให้อนุโลมให้ใช้การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ผ่าน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไปพลางก่อน
ส่วนกรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในรูปแบบเดิมที่เป็นเล่มเอกสาร ที่ สป.อว. ให้การ
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว หากมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ให้จัดทาข้อมูลการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเป็นเอกสารเสนอ สป.อว. เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร
ทั้งนี้ ระบบ CHECO จะแสดงผลการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หาก
หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดจะแสดงผลว่า “หลักสูตร
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” หากหลักสูตรดังกล่าว
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดจะแสดงผลว่า “หลักสูตรไม่สอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ ยวข้อง” และไม่แนะนาให้ผู้เรียนเข้าศึกษา
แต่ไม่ห้ามหากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ชะลอการรับนักศึกษาทันที รวมทั้งนา
หลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขผ่านระบบคลินิกหลักสูตรของ สป.อว. เมื่อมหาวิทยาลัย
จะดาเนิ น การจั ดการเรี ย นการสอนในแต่ล ะหลั กสู ตร เป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษาเป็ นต้น ไป สป.อว.จะ
พิจารณาผลการดาเนินการจัดการเรียนของแต่ละหลักสูตรจากรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
(SAR) และเผยแพร่ ผ ลการประเมิน ต่อสาธารณชน ถ้าหลั กสู ตรปรับปรุงมีผ ลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน “ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)” มีผลการประเมิน “ผ่าน” 2 ปี ติดต่อกัน
สป.อว. แจ้งสานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกาหนดอัตรา
เงินเดือน พร้อมเผยแพร่ ผลการประเมินต่อสาธารณชน แต่หากผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ในปีการศึกษา
ล่าสุด สป.อว. จะเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์และไม่แนะนาให้ผู้เรียนเข้าศึกษา
ในหลักสูตร แจ้งสภามหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงโดยเร่งด่วน พร้อมประกาศว่าหากปีการศึกษาถัดไปหลักสูตร
ดังกล่าวยังมีผลการประเมินไม่ผ่านจะแจ้งสานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.ค.ศ. ให้ยกเลิกการรับรองคุณวุฒิ
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การศึกษาและการกาหนดอัตราเงิน เดือน กรณีมีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” 2 ปี ติดต่อกัน สป.อว. จะ
ประกาศต่อสาธารณชนว่า หลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ไม่แจ้งสานั กงาน ก.พ.
และสานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกาหนดอัตราเงินเดือนหรือแจ้งให้ยกเลิก
การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกาหนดอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้ให้การรับรองไปแล้ว โดย สป.อว.
จะเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรรวมทั้งผลการดาเนินการหลักสูตรของมหาวิ ทยาลัยต่อสาธารณชนเป็นประจาทุก
ปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาและการคุ้มครองผู้บริโภค
4.1.2 มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพ /องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยจัดทาเป็น
เล่มเอกสารและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการขอรับรองหลักสูตร/ปริญญา หรือสถาบันก่อน
การเปิดสอนเพื่อป้องกันการก้าวล่วง หรือซ้าซ้อนกับวิชาชีพที่มีกฎหมายวิชาชีพ ควบคุมกากับ ทั้งนี้ จะเสนอ
หลักสูตรต่อ สป.อว. ก่อนเสนอสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) หรือจะต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพ/
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ก่อนเสนอ สป.อว. ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สป.อว. ซึ่งจะแจ้งให้มหาวิทยาลั ย
ทราบเป็นคราว ๆ ไป
4.1.3 มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ และงานประชาสัมพันธ์
กองกลาง ต้ อ งประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาและสาธารณชนทราบถึ ง การรั บ รองสถานะหลั ก สู ต รจาก
สภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพบนสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันการศึกษา
กรณีที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรนานเกินเวลาที่กาหนด 15 วัน งาน
ปรับปรุงหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการจัดทาหนังสือเร่งรัดการพิจารณา พร้อม
ทั้งประสานงานด้วยวาจาเป็ นระยะ ๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพิจารณาความสอดคล้ องของ
หลักสูตร เมื่อ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว สป.อว. จะส่งหลักสูตรให้สานักงาน ก.พ.
พิจารณารับรองคุณวุฒิ และสานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพใดเป็น
การเฉพาะ งานปรับปรุงหลักสูตรจัดทาหนังสือถึงสาขาวิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสอบถามว่าต้องการให้
หน่วยงานใดรับรองหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร และจะเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
นั้น ๆ พิจารณารับรองหลักสูตร รวมทั้งต้องติดตาม เร่งรัดการพิจารณาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ กรณีที่
สป.อว. สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.ค.ศ. และสภาวิชาชีพ /องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) รับรองหลักสูตรและ
คุณวุฒิแล้ว งานปรับปรุงหลั กสูตรต้องแจ้งให้สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวทางอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต
4.2 ขั้นตอนการดาเนินการรับรองหลักสูตร มีการดาเนินการดังนี้
การรับรองหลักสูตรของ สป.อว./สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยงานปรับปรุงหลักสูตร
เป็นผู้ดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 ประสานงานกับ สป.อว./สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) เกี่ยวกับความก้าวหน้าใน
การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรผ่านระบบ CHECO
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4.2.2 จัดทาหนังสือเร่งรัดการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ในกรณี สป.อว.
ดาเนินการเกินเวลาที่กาหนด 15 วัน สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ดาเนินการตามกาหนดเวลาของแต่
ละหน่วยงาน และติดตามเร่งรัดทุก 3 เดือน
4.2.3 ประสานงานและดาเนินการกรณีมีปัญหา ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตร และ สป.อว./สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ขอให้จัดทาข้อมูลเพิ่มเติม/
ปรับแก้ข้อมูล
4.2.4 เวียนแจ้งเรื่องกรณี สป.อว. พิจารณาว่าหลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกรณีสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) พิจารณาให้
ความเห็ น ชอบหลั กสู ตร/รั บ รองหลั กสู ตร/ปริญญา ให้ ส ภาวิช าการ สภามหาวิทยาลั ย สาขาวิช า กอง
แผนงาน สานักทะเบียนและวัดผล (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี) สานักบัณฑิตศึกษา (กรณีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา) และฝ่ายตารา สานักวิชาการ ทราบ
4.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการพิ จารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของ สป.อว. และสภา
วิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนเป็นผู้ดาเนินการ ดังนี้
4.3.1 จัดทาข้อมูลรายชื่อหลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาว่าหลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ย วข้อง และหลักสูตรที่สภาวิชาชีพพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว และนาเผยแพร่ในอินทราเน็ต
4.3.2 จัดทาหนังสือถึงงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เพื่อขอความร่วมมือลงข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่ายรายวัน และจดหมายข่าว มสธ.
4.4 ตอบปัญหาเกี่ยวกับ การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ของ สป.อว. และการ
รั บ รองหลั ก สู ต รของสภาวิ ช าชี พ /องค์ กรวิ ช าชี พ (ถ้ า มี ) โดยฝ่ ายพัฒ นาหลั กสู ต รและการสอนเป็ น
ผู้ดาเนินการ ดังนี้
4.4.1 รวบรวม และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน
4.4.2 ตอบปัญหาหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และนักศึกษาเกี่ยวกับการรับรอบ
หลักสูตรของ สป.อว. และสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
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5. รายละเอียด เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการวิชาการหลักสูตร
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ ปฏิบัติงานบริการวิชาการหลักสูตร มีประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 2 ประเด็น ดังนี้
5.1 ประสานงาน ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร การปรั บ ปรุ ง ในระดั บ ชุ ด วิ ช า ได้ แ ก่ การปรั บ ปรุ ง รหั ส ชุ ด วิ ช า ชื่ อ ชุ ด วิ ช า
กาหนดเวลาการศึกษา วัตถุประสงค์และคาอธิบายชุดวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงชุดวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ
โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่ง การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยไม่
จาเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร แต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย ตามแบบฟอร์มการปรับปรุงหลั กสู ตรเล็ กน้อย (สมอ.08) โดยจัดตารางเปรียบเทีย บ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรเดิมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรปรับปรุง รายละเอียดชุดวิชาของหลักสูตรเดิมกับรายละเอียดชุดวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลที่ขอปรับปรุง ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง โดยการดาเนินการมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 สาขาวิชาจัดทาข้อมูลการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร หรือการปรับปรุงรายละเอียดชุดวิชา ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 เสนอต่อสภาวิชาการ
เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม จาก
http://e-service.stou.ac.th/สารสนเทศหน่วยงาน/ส านักวิชาการ/ฝ่ ายพัฒนาหลั กสูตรและการสอน/
แบบฟอร์ม โดยเลือกแบบฟอร์มการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
แบบฟอร์มการเขียนประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตาม
เกณฑ์ฯ 2548 หรือ 2558) หากเป็นการปรับปรุงรายละเอียดชุดวิชาให้เลือกแบบฟอร์มหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย (สมอ.08)
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ภาพที่ 4.3 แบบฟอร์มการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
แบบฟอร์มการเขียนประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์ประจา
หลักสูตร (ตามเกณฑ์ฯ 2548 หรือ 2558) และแบบฟอร์มหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
ที่มา : https://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/-CSCO-3h--cur/-CSCO-3h--Up62/intranet/Form/Form.html
5.1.2 ฝ่ายพัฒนาหลักสู ตรและการสอน สานักวิชาการตรวจและวิเคราะห์ การปรั บปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร การแก้ไขชื่อชุดวิชา รหัสชุดวิชา กาหนดเวลา
การศึกษา วัตถุประสงค์และคาอธิบายชุดวิชา และแจ้งผลการตรวจ ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สาขาวิชาดาเนินการปรับแก้ ทั้งนี้ การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลั กสู ตร สาขาวิชาต้ องแนบประวัติผ ลงานทางวิช าการและประสบการณ์การสอนของ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งใช้ ค วามช านาญและ
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ว่าตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่
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เปิดสอนหรือไม่ หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือสัมพันธ์ จะต้องตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ว่า
ได้ตาแหน่ งทางวิช าการ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ในด้านใด เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
5.1.3 สาขาวิชาปรับแก้ตามข้อสังเกตของสานักวิชาการแล้ว เสนอการปรับปรุงหลั กสู ตร
เล็กน้อยต่อสภาวิชาการ
5.1.4 งานปรับปรุงหลักสูตร ตรวจและวิเคราะห์การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยอีกครั้ง
ก่อนเสนอสภาวิชาการ
5.1.5 เมื่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว สาขาวิชาส่งเรื่องให้สานัก
วิช าการดาเนิ น การเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ ขออนุ มัติ ก ารปรับ ปรุ งดั ง กล่ าว ตามแบบฟอร์ม บั น ทึ ก
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมแนบมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมอ.08
แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลหลักสูตร และรายชื่อผู้ ได้รับมอบหมายให้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ซึง่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก http://e-service.stou.ac.th/สารสนเทศหน่วยงาน/สานักวิชาการ/
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน/แบบฟอร์ม/ แบบฟอร์มบันทึกเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย โดย
เลือกแบบฟอร์มบันทึกการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 4.4 แบบฟอร์มบันทึกการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย
ที่มา : https://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/-CSCO-3h--cur/-CSCO-3h--Up62/intranet/Form/Form.html
5.1.6 เมื่อสภาวิชาการเห็นชอบการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว งานปรับปรุงหลักสูตรทาหนังสือ
ถึงอธิการบดี สรุปสาระสาคัญ ประเด็นพิจารณา พร้อมแนบแบบเสนอเรื่องเพื่อจัด เข้าวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (สสม.1) และ สมอ.08 เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย หลังจากหลักสูตรได้
บรรจุเข้าวาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย งานปรับปรุงหลักสูตรจัดทาหนังสือแจ้งสาขาวิชา เพื่อแจ้งให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย พร้อมแจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม
และสาเนาเอกสารที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการประชุม
5.1.7 งานปรับปรุงหลักสูตรต้องติดตามมติสภามหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมครั้งที่
อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
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5.1.8 เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยแล้ว งานปรับปรุงหลักสูตร
จัดทาหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลใน สมอ.08 พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลง
แผ่นซีดี สาเนาหนังสือแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย และสาเนารายงานการประชุมครั้งที่อนุมัติการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อเสนอ สป.อว. พิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) การปรับปรุงหลักสูตรที่ต้องส่งให้ สป.อว. ให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลังจาก สป.อว. รับทราบการให้ความเห็ นชอบหลักสูตรแล้ว ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจา
หลั ก สู ต ร ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 หรือ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 โดยสิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่งเมื่อ
มีการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจาหลักสูตร หรือเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
2) การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ต้องส่งให้ สป.อว. ให้การรับทราบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรได้แก่ การปรับปรุงระดับชุดวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อชุดวิชา การเปลี่ยนรหัสชุดวิชา การเพิ่มชุดวิชา
เลือก และการปรับวัตถุประสงค์และคาอธิบายชุดวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระใน
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร แต่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้ สป.อว. เพื่ อให้
ข้อมูลหลักสูตรที่ สป.อว. เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ
กรณีหลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับมหาวิทยาลัยนาส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลั ย ผ่ านระบบ CHECO และ สป.อว. พิจารณาว่าหลั กสู ตรสอดคล้ องตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่ เกี่ยวข้องผ่านระบบ CHECO แล้ว หากมีการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จะต้องนาส่งข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยผ่านระบบ CHECO ไม่ต้องส่ง
เป็นเอกสารให้ สป.อว.
5.2 วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รและข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของผู้ บ ริ ห าร
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ ดาเนินการมี
รายละเอียดดังนี้
5.2.1 ค้น คว้า วิเคราะห์ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ดาเนินงานปรับปรุงหลั กสูตร
สรุปผลการดาเนินงานปรับปรุงตามเป้าหมายการปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น โดยจัดทาสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และผลสรุปให้ผู้ที่มอบหมาย
5.2.2 ประสานงาน รวบรวม และวิเคราะห์การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้
สาขาวิชา เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) ประสานงานกับ สาขาวิช าเกี่ยวกับการแต่งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุงหลัก สู ต ร/
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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2) รวบรวม และสรุปข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรจากมติสภาวิชาการ และคาสั่งมหาวิทยาลัย
3) วิเคราะห์ และตรวจข้อมูลการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และเสนอความคิดเห็นต่อผู้อานวยการสานักวิชาการ รองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ
4) ให้คาปรึกษา แนะนา และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร/คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูต รแก่สาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินการ และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

6. รายละเอียด เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการข้อมูลสารสนเทศการปรับปรุง
หลักสูตร
ฝ่ ายพัฒ นาหลั กสู ตรและการสอน ส านักวิช าการ เป็นหน่ว ยงานที่ประสานงาน สนับสนุนและ
ส่งเสริมการดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของ
สาขาวิชาต่าง ๆ เสนอ สป.อว. สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.ค.ศ. และสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
รั บ รองหลั ก สู ต รและคุ ณ วุ ฒิ จึ ง ต้ อ งมี เ อกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าหลั ก สู ต รเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการ
ดาเนินงานและการอ้างอิง เช่น ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
หลักสูตร หนังสือของ สป.อว. หนังสือของสานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.ค.ศ. และสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ
(ถ้ามี) ที่รับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ หลักสูตรฉบับที่ สป.อว. ประทับตรารับรองและรับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร/พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร งานปรับปรุงหลักสูตร จึงรวบรวม และจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อเผยแพร่ทางระบบอินทราเน็ต (Intranet) รวมทั้งต้องให้คาแนะนา
ตอบปัญหา ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแก่สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกัน มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2 ประเด็น ดังนี้
6.1 รวบรวมและจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร โดยฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
สานักวิชาการ ดาเนินการมีรายละเอียดดังนี้
6.1.1 สารวจ ติดตาม รวบรวม ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับหลักสูตร จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทาง
อินทราเน็ต เพื่อให้สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
6.1.2 สารวจ ติดตาม รวบรวม จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร ให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัยทุกเดือน เช่น รายชื่อและจานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง รายชื่อและจานวนหลักสู ตรที่
ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายชื่อและจานวนหลักสูตรปรับปรุงที่เปิดสอนในปัจจุบัน หลักสูตรปรับปรุงที่
สป.อว.พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ/พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว หลักสูตรที่อยู่
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ระหว่างการพิจารณาของ สป.อว. และสภาวิชาชีพ เป็นต้น และนาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางอินทราเน็ต
เพื่อให้สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์
6.1.3 จัดทา ปรับปรุง และตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและ
ทัน สมัย ทุก ๆ 3 เดือน เช่น หลั กสู ตรที่ครบรอบเกณฑ์การปรับปรุ งหลั กสู ตร เป้าหมายการปรับปรุ ง
หลักสูตร ประวัติการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับและการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ประวัติการปรับปรุง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร สรุปข้อมูล การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรั บ ปรุ งหลั กสูตร เป็ น ต้น โดยน าข้อมูล ต่าง ๆ เผยแพร่ทางอินทราเน็ต เพื่อให้ ผู้ บริห าร หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
6.1.4 วิเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรปรับปรุงเป็นไปตามเป้าหมายที่สาขาวิชา
ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีหรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าใด อย่างไร เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และนาเผยแพร่ใน
อินทราเน็ต
6.2 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร โดยฝ่าย
พัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ ดาเนินการมีรายละเอียดดังนี้
6.2.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา ให้บริการข้อมูล และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรแก่สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ การรับรอง
หลักสูตร และเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ
สอดคล้องกับเกณฑ์
6.2.2 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทา
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
และสนั บ สนุ น ภารกิจ ของส านั กวิช าการให้ กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห น่ว ยเลขานุการกิจสาขาวิ ช า
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ต่าง ๆ และสามารถนาไปปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

บทที่ 5

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางานปรับปรุงหลักสูตร
การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ ผู้จัดทำ
คู่ มื อได้ เขี ย นโดยยึด หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การปรับ ปรุงหลั ก สู ต ร แนวปฏิ บั ติ
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตที่ได้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่าน เพื่อ
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำเสนอปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และ
แนวทางการพัฒนางานปรับปรุงหลักสูตร โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตรทีผ่ ่านมา ผู้จัดทำคู่มอื ได้รวบรวมปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ดังนี้
การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข
จัดทำรายละเอียด เทคนิค และขั้นตอน
1.1 การจัดทำร่าง
1.1.1 ผู้รับบริการ (บุคลากรประจำ
การปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตร
รายละเอียดของ
งานเลขานุการกิจสาขาวิชา ทั้ง 12
หลักสูตร (มคอ.2)
สาขาวิชา) ไม่มีแนวทาง ขั้นตอนการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถปฏิบัติงาน
การนำเสนอหลักสูตร
ดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับการ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว
ต่อที่ประชุมต่าง ๆ
ปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตร ทำให้
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเกิด
ความล่าช้า
1.1.2 ผู้รับบริการ (คณะกรรมการ
ขอความอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร) ไม่สามารถ
ประจำสาขาวิชาเร่งรัดผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้ภายใน หลักสูตรให้ดำเนินการตามแผนที่
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน จึงเกิด กำหนด โดยมีบันทึกเร่งรัดติดตาม และ
ความล่าช้าจากการนำเรื่องเสนอเข้าที่ การรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุง
ประชุมหลายครั้ง ในอนาคตหาก
หลักสูตรทุก 3 เดือน
จำนวนหลักสูตรที่ครบเกณฑ์การ
ปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น ผู้ให้บริการอาจจะ
ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ส่งผล
กระทบกับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
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การดำเนินงาน

1.2 การตรวจร่าง
รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)

ปัญหาอุปสรรค
1.1.3 การจัดทำร่างรายละเอียดของ
หลักสูตรปรับปรุง (มคอ.2) / มคอ.1
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
บางกรณีผู้รับบริการจัดทำข้อมูลไม่
ครบถ้วน สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด
เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
1.1.4 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและ
ความเข้าใจผิดจากการรับ ส่งข้อมูลอัน
เนื่องจากการประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงาน ทำให้กระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรเกิดความล่าช้า สาขาวิชาอาจ
เสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยไม่ผ่านการตรวจ
ร่างหลักสูตรจากสำนักวิชาการ
1.2.1 สาขาวิชาไม่ปรับแก้ร่าง
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสำนัก
วิชาการ โดยไม่แจ้งเหตุผลทำให้สำนัก
วิชาการต้องส่งรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) คืนให้สาขาวิชา
พิจารณาทบทวน ปรับแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง
1.2.2 กรณีทสี่ าขาวิชาระบุรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรใน มคอ.2 แล้ว
ต่อมาภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อ/จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

แนวทางแก้ไข
จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร พร้อม
ชี้แจงรายละเอียด เกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง
และคำแนะนำใน Template มคอ.2
ในคู่มือฯ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ
จัดทำ มคอ.2 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และรวดเร็ว
กำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการ
ดำเนินงานในคู่มือฯ ไว้อย่างครบถ้วน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

กำหนดวิธีปฏิบัติงานให้สาขาวิชากรณี
สาขาวิชาไม่ประสงค์ปรับแก้ตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสำนัก
วิชาการ สาขาวิชาต้องชี้แจงเหตุผล
ต่อสำนักวิชาการ/สภาวิชาการ
เพื่อให้สภาวิชาการพิจารณา

กำหนดวิธีปฏิบัติงานให้สาขาวิชาใน
คู่มือฯ โดยให้สาขาวิชาจัดทำการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
เพื่อเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร
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การดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค
และผลงานทางวิชาการ โดยไม่แจ้ง
สำนักวิชาการ ทำให้ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน
1.2.3 ผูใ้ ห้บริการใหม่ที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่มีความรูเ้ รื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตร/หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ไม่ลึกซึ้งพอ
ที่จะอธิบายข้อมูลบางประเด็นแก่
คณะกรรมการฯ ได้

แนวทางแก้ไข

จัดทำรายละเอียด เทคนิค ขัน้ ตอน
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
คู่มือฯ เพื่อให้ผู้ให้บริการมีแนวทางใน
การดำเนินงาน ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. แนวทางการพัฒนางานปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือฉบับนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน คณาจารย์ และผู้สนใจ
มีความรู้ ความเข้าใจต่อขั้นตอนการดำเนิ น การปรับปรุงหลักสูตร วิธีปฏิ บัติ งาน รวมถึงข้อบังคั บ
ระเบียบ ประกาศ มติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง เพื่อนำไปปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงหลักสูตร
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในอนาคต ผู้ จั ด ทำคู่ มื อ
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
2.1 กรณี หลักสูตรปรับปรุงเสนอสภาวิชาการพร้อมกันหลายหลักสูตร เกินกำลังบุคลากร
ในงานปรับปรุงหลักสูตรที่จะดำเนินการได้ทันตามเวลากำหนด ควรมีจัดประชุมบุคลากรของฝ่าย
พัฒนาหลักสูตรและการสอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความเข้าใจแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ฯ
ในคู่มือฯ ให้บุคลากรในฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนสามารถทำงานแทนกันได้
2.2 จั ด ประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งสาขาวิ ช า กั บ ฝ่ า ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนำมาปรับปรุง
กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 พั ฒ นาระบบฐานข้อ มู ล การปรับ ปรุงหลั กสู ตรในระบบออนไลน์ เช่น ฐานข้อมู ลการ
ปรับ ปรุงหลัก สูต ร และฐานข้ อมูลการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูต รและอาจารย์ป ระจำ
หลักสูตร เป็นต้น เพื่อติดตามสถานะของแต่ละหลักสูตรว่าดำเนินการนำเสนอหลักสูตรถึงขั้นตอนใด
สามารถวางแผนการบริห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ฯ และเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
พิจารณาจัดสรรอัตรากำลัง
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2.4 ควรจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบเกณฑ์การปรับปรุง พร้อมทั้งมีแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงระบบต่อไป
2.5 มีการทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติมแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2562
_______________________
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๕ (๒) และ (๓) และมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับ นี้ เรี ย กว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ว่าด้ว ย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
(๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ บรรดาประกาศ มติ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
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“ผู้ช่วยนายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของอธิการบดี
“การเทียบแทน” หมายความว่า การนาชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียง ครอบคลุม
หรือคล้ายคลึงกันซึ่งได้ถูกกาหนดมาให้ใช้แทนกัน
ข้อ ๖ ให้ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล เป็นนายทะเบียนตามข้อบังคับนี้ และจะให้มี
ผู้ช่วยนายทะเบียนคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้
การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนให้นายทะเบียนเป็นผู้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ผู้ช่วยนายทะเบียนให้หมดวาระพร้อมนายทะเบียน
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งใดๆ
เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปั ญ หาเกี่ย วกับ การตี ความหรื อ การปฏิ บัติ ตามข้ อบั ง คับนี้ ให้ อธิการบดีเ สนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยชี้ขาดนี้ให้เป็นที่สุด
หมวดที่ ๑
การจัดการศึกษา
_____________________
ข้อ ๘ มหาวิทยาลั ย จั ด ระบบการศึ ก ษาเป็น ระบบทวิภ าค โดยแบ่งปีการศึ ก ษาออกเป็ น
สองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ คือ ภาคต้นและภาคปลาย และอาจจัด
ให้มีการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่ง
ภาคก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ภาคการศึกษาของหลั กสู ตรใด
มีการจัดการศึกษาแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๙ มหาวิทยาลั ย จั ด การศึ ก ษาด้ ว ยระบบการศึ ก ษาทางไกล โดยให้ กาหนดสาระทาง
วิชาการผ่านสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการ
อย่างอื่นที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่เข้าห้องเรียนตามปกติและอาจจัดให้มีการสอน
ทบทวนเป็นครั้งคราว หรือจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการ
แก่นักศึกษา โดยมีศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้ให้บริการการศึกษา
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นสองหลักสูตรคือ
(๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(๒) หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา
ที่ ส อบผ่ า นตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตร
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ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลั กสูตรระดับปริญญาตรี ให้มีระยะเวลาในการศึกษาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโดยจาแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร และให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมดไม่เกิน
๓ เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและประสงค์
จะศึกษาต่อตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาต่อนายทะเบียน
ทั้งนี้ การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การนั้น
ข้อ ๑๒ นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบงานรายวิชา หรือเทียบผลการเรียนรู้ หรือเทียบประสบการณ์
หรือโอนชุดวิชา มีเวลาการศึกษา ดังนี้
(๑) นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบงานรายวิชา หรือเทียบผลการเรียนรู้ หรือเทียบประสบการณ์
ให้มีสิทธิที่จะศึกษาได้ไม่เกิน ๓ เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร และต้องลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
(๒) นั กศึกษาซึ่งได้รั บ การโอนชุดวิช าให้ มีสิ ทธิที่จะศึกษาได้ ไม่เ กิน ๓ เท่าของระยะเวลาใน
การศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร และต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ จึงจะสาเร็จ
การศึกษาได้
(๓) นักศึกษาที่เทียบงานรายวิชา หรือเทียบผลการเรียนรู้ หรือเทียบประสบการณ์ พร้อมการขอ
โอนชุดวิชาหรือเทียบแทนชุดวิชาจากหลักสูตรหนึ่งไปยังหลักสูตรหนึ่ง ให้มีสิทธิที่จะศึกษาได้ไม่เกิน ๓ เท่าของ
ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร และต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
จึงจะสาเร็จการศึกษาได้ หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบงานรายวิชา หรือเทียบผลการเรียนรู้ หรือการเทียบประสบการณ์
หรือโอนชุดวิชาหรือสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาบางชุดวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตร
ปกติ หรือสมัครเข้าศึก ษาโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยกเว้นชุดวิชาบางชุดวิชาให้นั้น ให้มีระยะเวลาใน
การศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบแทนในหลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุงตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้มีสิทธิที่จะศึกษาโดยนับเวลาต่อ เนื่องจากหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๑๑
ข้อ ๑๓ เมื่อมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี หากนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรเดิมที่สมัคร นักศึกษาจะถูกโอนจากหลักสูตรเดิมเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุง โดยนับเวลาต่อเนื่องจาก
หลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๑๑
มหาวิทยาลัยจะโอนผลการศึกษาจากหลักสูตรเดิมเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การ
โอนผลการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยจัดรายวิชาในระดับปริญญาตรีเป็นชุด เรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า
๖ หน่วยกิต และนักศึกษาต้องศึกษาชุดวิชาดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๐ ชุดวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร
สาขาวิชาที่ศึกษาและตามวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
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(๒) หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ชุดวิชา ตามโครงสร้าง
หลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา และตามวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้การจัดรายวิชาในแต่ละ
ชุดวิชาให้มีค่าหน่วยกิตแตกต่างจากที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา
_____________________
ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่สาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(๒) เป็นผู้ที่สาเร็จอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๓) เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการ
เทียบโอนผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
(๔) ผู้ที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึก ษาธิการรับรอง
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๕) เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
ข้อ ๑๖ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติ
เสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้น
กาหนด ๕ ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
ข้อ ๑๗ มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๖
เข้าศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก
ข้อ ๑๘ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสามารถสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีได้เพียงหลักสูตร
เดียว และให้เป็นไปตามระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ ๑๙ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต่ อเมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียน
ผู้นั้นเป็นนักศึกษาแล้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนดและประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ ๒๐ สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดลงด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๖
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(๔) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็น
นักศึกษา
(๕) ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และไม่ชาระค่าบารุงการศึกษาเพื่อ
รักษาสถานภาพนักศึกษา
(๖) ไม่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๗) ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาต่อ
(๘) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นให้ออก
(๙) ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๑ ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและเอกสารประกอบคุ ณ สมบั ติ
วุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้สมัคร ทาหน้าที่ตรวจสอบวุฒิการศึกษาและเอกสารประกอบคุณสมบัติวุฒิการศึกษา
ที่นักศึกษาใช้สมัครของผู้นั้น รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและการมี
ลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา
องค์ป ระกอบ วิธีการได้มาของคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิ การศึกษาและเอกสารประกอบ
คุณสมบัติวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้สมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ขึ้ น ทะเบี ยนผู้ ใ ดเป็ น นั ก ศึ ก ษาแล้ ว ให้ ด าเนิ น การตรว จสอบ
วุฒิการศึกษาและเอกสารประกอบคุณสมบัติวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้สมัครของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปี นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่ได้รับผู้นั้นเข้าศึกษา เว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นไม่อาจตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน ๖ เดือน
ข้อ ๒๒ นั กศึกษาของมหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราชต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โทษทางวินัยที่จะลงโทษ ผู้มีอานาจสั่งลงโทษทางวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๒๓ สถานภาพของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่สอบไล่ได้น้อยกว่า ๖ ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
(๒) นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ ๖ ชุดวิชาขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๑๒ ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๒
(๓) นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ ๑๒ ชุดวิชาขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๑๘ ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๓
(๔) นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ ๑๘ ชุดวิชาขึ้นไป ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔
หมวดที่ ๓
การลงทะเบียน และการลาพักการศึกษา
_____________________
ข้อ ๒๔ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย ๑ ชุดวิชา
แต่ไม่เกิน ๓ ชุดวิชา จนกว่าจะครบจานวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
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ข้อ ๒๕ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด ให้ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากาหนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทั้งนี้ ต้องก่อน
วันสอบไล่ประจาภาคการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และประสงค์จะลาพัก
การศึกษา หากจะรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก หรือ ลงทะเบียนชุดวิชาที่มีการปรับปรุง
เนื้อหาจะต้องชาระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้นตามอั ตราที่กาหนด พร้อมกับการลงทะเบียนเรียน เว้นแต่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๗ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชุดวิช าประสบการณ์วิช าชีพในสาขาวิชาที่ศึกษาได้
ต่อเมื่อเหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาไม่เกิน ๓ ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
ข้อ ๒๘ นักศึกษาที่สอบไล่ไม่ผ่ านชุดวิชาใดในการประเมินผลตามที่กาหนดในข้อบัง คับนี้
หากประสงค์จะลงทะเบียนสอบซ่อม ให้ลงทะเบียนสอบซ่อม ในภาคการศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เว้นแต่ภาคพิเศษไม่มีการสอบซ่อม
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนชุดวิชานั้นจนกว่าจะสอบได้ เว้นแต่
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาชุดนั้นซ้าอีกหรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกชุดวิชา
อื่นแทนก็ได้
ข้อ ๒๙ นักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มชุดวิชา ให้ยื่นคาร้องขอเพิ่มชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแล้วจานวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกิน
จานวน ๓ ชุดวิชา
ข้อ ๓๐ นักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มหรือถอนชุดวิชาใด ให้ยื่นคาร้องขอเพิ่มหรือถอนชุดวิชานั้น
ต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เว้นแต่ภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ไม่มีการเพิ่มหรือถอนชุดวิชา
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา ในการ
ถอนชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศไม่เปิดการเรียนการสอนชุดวิชาในภาคการศึกษาใด
ภายหลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นและ
มหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียนชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา
ข้อ ๓๒ นั กศึกษาซึ่งมีความจาเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ ยื่นคาร้องลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
นั กศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินสองภาคการศึก ษาปกติติ ดต่อ กัน แต่ในกรณี ที่
นักศึกษามีความจาเป็นต้องลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ยื่นคาร้องขอลาพั กต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป
หลักเกณฑ์และวิธีการลาพักการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ ๓๓ การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษา
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๓๔ การดาเนินกิจกรรมในหมวดนี้ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนดให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
หมวดที่ ๔
การวัดและประเมินผลการศึกษา
_____________________
ข้อ ๓๕ ให้มีการวัดและประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละ
ภาคการศึกษา โดยแต่ละชุดวิชาอาจมีวิธีการ ดังนี้
(๑) การให้คะแนนระหว่างเรียน
(๒) การให้คะแนนการฝึกภาคปฏิบัติ
(๓) การสอบประจาภาคการศึกษา
(๔) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาต่างๆ จะกาหนดในช่วงก่อนสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๖ การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาให้สาขาวิชาเป็นผู้กาหนดว่าชุดวิชา
ใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีหรือชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ หรือชุดวิชาที่มีเฉพาะภาคปฏิบัติ และให้มีอานาจ
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจาภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละ
ชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลที่มีการกาหนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการ
ในกรณีที่สาขาวิชาใดเห็นว่าชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบมีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนแตกต่างจากที่หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ
เป็นรายชุดวิชาไป
ประเภทข้อสอบ และจ านวนข้อสอบของแต่ล ะชุดวิช าให้ เป็นไปตามที่ส ภาวิช าการให้ ความ
เห็นชอบตามที่สาขาวิชาเสนอ
ข้อ ๓๗ การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงทฤษฎีที่มีคะแนนระหว่างเรียน หากนักศึกษา
สอบไล่ไม่ผ่านให้นาคะแนนระหว่างเรียนดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น
หากสอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนและทาคะแนนระหว่างเรียนใหม่
ข้อ ๓๘ หลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ
หรือประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๙ หลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็น
ไปตามระเบียบหรือประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๔๐
มหาวิทยาลัยกาหนด

การประเมินผลของแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
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ข้อ ๔๑ การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบการให้ลาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละชุดวิชาดังนี้
ลาดับขั้น
ความหมาย
H
เกียรตินิยม (Honor)
S
ผ่าน (Satisfactory)
U
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
ข้อ ๔๒

หลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัย

กาหนด
ข้อ ๔๓ การนับชุดวิชาสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษา
สอบได้ลาดับขั้น H และ S เท่านั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาที่เทียบเท่าชุดวิชาอื่นที่เรี ยน
มาแล้วหรือที่กาลังเรียนอยู่ การนับชุดวิชาสะสมให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น
ข้อ ๔๔ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับ
ชุดวิชาสะสมในชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียว โดยให้มีเครื่องหมาย * กากับที่ลาดับขั้นความ
สามารถในการเรียนรู้
ข้อ ๔๕ มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามลาดับขั้น
ความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา ให้นักศึกษาทราบ
ข้อ ๔๖
ทราบเป็นคราวๆ ไป

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้
หมวดที่ ๕
การโอนชุดวิชา
_____________________

ข้อ ๔๗ การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการนาชุดวิชาที่นักศึกษา
ได้สอบผ่านแล้วหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร มาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาใหม่
ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการ
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๔๘ นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพและไม่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัคร
เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยนาชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาและสอบผ่าน
จากหลักสูตรเดิมมาเทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้
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หมวดที่ ๖
การเทียบแทน
_____________________
ข้อ ๔๙ ในกรณีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ให้สาขาวิชาโดยความ
เห็ น ชอบของสภาวิช าการกาหนดการเทีย บแทนชุดวิช าหรื อรายวิช า จากนั้นให้ มหาวิทยาลั ยดาเนิ น การ
เทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงแทนหลักสูตรเดิมให้แก่นักศึกษา
ข้อ ๕๐ การบันทึกลาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุก ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มี
การเทียบแทน ให้บันทึกลาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน
ในกรณีที่มีการนาชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพื่อนามาเทียบแทนต่อ
หนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชา ให้บันทึกลาดับขั้นความสามารถในการเรี ยนรู้ที่มีค่าน้อยตามผลการสอบที่สอบผ่าน
ของชุดวิชาหรือรายวิชาที่นามาเทียบแทนกัน
หมวดที่ ๗
การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลี่ยนวิชาเอก
_____________________
ข้อ ๕๑

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก สามารถกระทาได้

ดังนี้
(๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(๒) นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
ที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก
(๓) การย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอกจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษา
ครบตามหลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่สังกัดใหม่ ทั้งนี้ ภายในกาหนดระยะเวลาที่เหลือ ของหลักสูตร
ที่ย้ายเข้าศึกษา
หมวดที่ ๘
การสาเร็จการศึกษา
_____________________
ข้อ ๕๒ ผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้สอบได้จานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
(๒) มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) ไม่เป็นผู้มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๕๓ มหาวิทยาลัยจะส่งใบตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาและผลการเรียนให้นักศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลว่ามีความครบถ้วน ถูกต้องในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึก ษา
ก่อนยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา หากตรวจสอบแล้วมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษายื่นคาร้อง
ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ใบตรวจสอบข้ อ มู ล ประวั ติ นั ก ศึ ก ษาและผลการเรี ย น
เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ข้อ ๕๔ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ได้ศึกษาครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๕ นักศึกษายื่นคาร้ องขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ส อบได้จ านวน
ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย ภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลั ย
เริ่มประกาศผลการสอบประจาภาคการศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดส่งเอกสารสาคัญให้นักศึกษาต่อไป
ในกรณีที่นั กศึกษาไม่ป ระสงค์จะส าเร็จการศึกษาตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่ อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเลื่อนภาคการสาเร็จการศึกษา ก่อนวันสอบประจาภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษา
คาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร
ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงคานาหน้าชื่อ -ชื่อ-ชื่อสกุล ให้นักศึกษายื่น
ค าร้ อ งต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ นภาคการศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาจะส าเร็ จ การศึ ก ษา
เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการสาเร็จการศึกษาให้นักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๕๖ สภาวิชาการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๕๗ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสาเร็จการศึกษา วันสาเร็จการศึกษาให้ถือวันถัดจาก
วันสิ้นสุดการสอบประจาภาคการศึกษาสุดท้าย เป็นวันสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๕๘ มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการสาเร็จการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษา
ตามลาดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ในชุดวิชาที่สอบผ่านถึงภาคการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสาเร็จ
การศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาเทียบงานรายวิชา หรือเทียบผลการเรียนรู้ หรือเทียบประสบการณ์ จะบันทึก
ผลการศึกษาเป็น CL และให้นับเป็นชุดวิชาสะสมโดยไม่คานวณค่าคะแนนเฉลี่ย
ข้อ ๕๙ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
(ก) เป็นผู้สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกาหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ
(ข) ไม่เคยสอบได้คะแนนลาดับขั้น U
(ค) ไม่เคยเรียนซ้าชุดวิชาใด เพื่อยกระดับคะแนน
(ง) มีชุดวิชาสะสมของลาดับขั้น H เป็นจานวนตั้งแต่สามในสี่ขึ้นไปของชุดวิชาทั้งหมด
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(๒) เกียรตินิยมอันดับสอง
(ก) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ (๑) (ก) (ข) และ (ค)
(ข) เป็นผู้ที่มีชุดวิชาสะสมของลาดับขั้น H เป็นจานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชุดวิชาสะสม
ทั้งหมด
ข้อ ๖๐ นักศึกษาที่ได้รับการเทียบงานรายวิชา เทียบผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการณ์
หรือโอนชุดวิชาไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๖๑ บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม
บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม
บัณฑิตที่ได้รั บปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุ ดในสาขาวิช าใด
ในปีการศึกษาใดจะได้รับเข็มทองคาตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชานั้น
ข้อ ๖๒ กรณีที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสาเร็จการศึกษาแล้ว
นักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๖๓ ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์ที่จะขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรอนุปริญญา
ไว้โดยเฉพาะ นักศึกษาจะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของชุดวิชาบังคับที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ปริญญาตรีที่ตนจะขอรับอนุปริญญา
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับอนุปริญญา ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ข้อ ๖๔ เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว และถ้าหากนักศึกษาพิจารณา
เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใดให้มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัย ต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบคาวินิจฉัย หรือคาสั่งแล้วแต่กรณี
หลั กเกณฑ์และวิธีก ารอุทธรณ์ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ข าดอุทธรณ์ใ ห้ เป็น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ที่
สภามหาวิทยาลัยกาหนด
บทเฉพาะกาล
_____________________
ข้อ ๖๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใดที่ต้องออกตามข้อบังคับนี้
ให้นาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ขั้น ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม และข้อบังคับมหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราช ว่าด้ว ย
การศึกษาขั้นประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วิจิตร ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
โดยที่ เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ งข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิราช ว่าด้ ว ย การศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และแนวทางการบริ ห ารเกณ ฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ท ยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช พ.ศ. ๒๕๒๑
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.
๒๕๕๖
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
/”คณะกรรมการ
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“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับปริญญาเอก
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจวางระเบียบ ออกประกาศ และคําสั่งโดย
ความเห็นชอบของสภาวิชาการหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
กรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือต้องวินิจฉัยตีความข้อบังคับนี้ ให้สภาวิชาการ เป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๒
การจัดการศึกษา
ข้อ ๖ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ คือ ภาคต้นและภาคปลาย และอาจจัดภาคพิเศษ ซึ่งมีระยะเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้
ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้ภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้น
แตกต่างจากที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กําหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลั ยใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้ นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ภายใต้การให้คําแนะนําปรึกษาอย่างเป็นระบบ การถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ทางวิชาการผ่านสื่อการ
สอนทางไกลและสื่ ออื่น ๆ ที่ เหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ เป็นชุดวิช าที่มี ลักษณะบูรณาการมี ค่า
ราย วิ ช าล ะ ๓ ห น่ ว ย กิ ต ห รื อ ชุ ด วิ ช าล ะ ๖ ห น่ ว ย กิ ต ย ก เว้ น ชุ ด วิ ช าวิ ท ย านิ พ น ธ์ แ ล ะ ชุ ด วิ ช า
ดุษฎีนิพนธ์
(๓) มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ระบบและวิ ธี ก ารศึ ก ษา การให้ ค วามรู้ และการให้ คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา
ด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาตามแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในหลักสูตร
/(๔) มหาวิทยาลัย
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(๔) มหาวิทยาลัย จัดให้ มีแหล่ งบริการการศึกษาในส่วนกลาง ณ สํ านักบรรณสารสนเทศ และส่ว น
ภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ และศูนย์วิทยบริการการศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ
(๕) มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๓
หลักสูตร
ข้อ ๗ โครงสร้างหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบั ณฑิต เป็น การศึก ษาหลังหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี มีวัตถุประสงค์ให้ ผู้
ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิ ช าเฉพาะ เพื่ อให้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชา ญ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยเป็ นหลั ก สู ต ร
การศึ กษาที่ มี ลั กษณะเบ็ ดเสร็ จ ในตั ว เอง ตลอดหลั กสู ตรมี ห น่ วยกิ ต ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๔ หน่ ว ยกิ ต และต้ อ งเข้ า รั บ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) หลักสูตรปริญญาโท
หลั ก สู ต รปริ ญ ญ าโท ตลอดหลั ก สู ต รมี หน่ ว ยกิ ต ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๖ หน่ ว ยกิ ต แบ่ ง การศึ ก ษา
ออกเป็น ๒ แผน คือ
(ก) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย มีการทําวิทยานิพนธ์ การศึกษาตาม
แผน ก มี ๒ แบบ คือ แบบ ก ๑ และ แบบ ก ๒
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มหาวิทยาลัย
อ า จ กํ า ห น ด ให้ เรี ย น ร า ย วิ ช า ห รื อ ชุ ด วิ ช า เพิ่ ม เติ ม ห รื อ ทํ า กิ จ ก ร ร ม ท า ง วิ ช า ก า ร อื่ น เพิ่ ม ขึ้ น
โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร พิ จ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร สํ า ห รั บ เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด รวมทั้งต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรือการอบรม
เข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
แบบ ก ๒ ศึ กษาชุ ดวิ ชาไม่ น้ อยกว่า ๒๔ หน่ วยกิ ต ทํ าวิทยานิ พนธ์ ไม่ น้ อยกว่า ๑๒
หน่วยกิต และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตี พิ มพ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ น าน าช าติ ที่ มี คุ ณ ภ าพ ตามห ลั ก เกณ ฑ์ การพิ จารณ าวารสาร
ทางวิ ช าการสํ า หรั บ เผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ค ณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด หรื อ นํ า เสนอ
ต่อที่ป ระชุมวิช าการระดับ ชาติห รือระดับ นานาชาติ โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
/การตีพิมพ์
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ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) รวมทั้งต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิตหรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
(ข) แผน ข ศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือ
ปากเปล่าในสาขาวิช านั้น และผลงานหรือส่ว นหนึ่งของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิส ระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ รวมทั้งต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรือการอบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
บางหลักสูตรอาจกําหนดให้ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การตี พิ มพ์ หรื ออย่ างน้ อยได้ รับ การยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ ในวารสารระดับ ชาติ ห รือ ระดั บ นานาชาติที่ มี คุณ ภาพตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ห ลั กสู ต รป ระก าศ นี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง เป็ น การศึ กษ าห ลั งห ลั กสู ต รระดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ศึกษาพัฒ นาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและ นัก
วิ ช าชี พ ให้ มี ค วามชํ า นาญในสาขาวิ ช าเฉพาะ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ดี ยิ่ งขึ้ น
โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ตลอดหลักสูตรมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และต้อง
เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรืออบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดด้วย
(๔) หลักสูตรปริญญาเอก
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก เป็ น หลั ก สู ต รที่ เน้ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แบบ คือ
(ก) แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยมีการทําดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย อาจกํ า หนดให้ เ รี ย นรายวิ ช าหรื อ ชุ ด วิ ช าเพิ่ ม เติ ม หรื อ ทํ า กิ จ กรรมทางวิ ช าการอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น
โดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต แต่ ต้ อ งผ่ า นเกณ ฑ์ ต ามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด มี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณ ฑ์
ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด และสอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สํ า ห รั บ เผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า กํ า ห น ด อ ย่ า ง น้ อ ย
๒ เรื่อง โดย
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
/ทั้งนี้
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ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน และต้องเข้า
รับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ข) แบบ ๒ เป็ นแผนการศึ กษาที่ เน้ นการวิ จั ย มี การทํ าดุ ษฎี นิ พนธ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู งและ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความก้ า วหน้ าทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ผู้ เข้ าศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษาชุ ด วิ ช าตามที่ กํ า หนดไว้ ในหลั ก สู ต ร
มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อทํ าดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ ทั้ งนี้ ผล งาน ห รื อ ส่ วน ห นึ่ งขอ งผลงาน ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
หลั ก เกณ ฑ์ การพิ จารณ าวารสารท างวิ ช าการสํ า ห รั บ เผยแพ ร่ ผ ลงาน ท างวิ ช าการที่ คณ ะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด โดย
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษาชุดวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต และศึกษาชุดวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพในระดับเดียวกัน
รวมทั้งต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๘ ประเภทของหลักสูตร
(๑) “หลั กสู ตรปกติ ” หมายความว่ า หลั กสู ตรที่ ใช้ ภาษาไทยเป็ นสื่ อหลั กในการเรี ยนการสอนหรื อ
มีบางชุดวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรืออาจใช้ภาษาอื่นๆ ได้ ตามความเหมาะสมหรือความจําเป็น
(๒) “หลักสูตรนานาชาติ” หมายความว่า หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และเปิดโอกาสให้ผู้
ที่ ส น ใจ เข้ าศึ ก ษ าทั้ งช าว ไท ย แ ล ะช าว ต่ างป ระ เท ศ โด ย ใช้ ภ าษ าต่ างป ระเท ศ เป็ น สื่ อ ใน ก ารเรี ย น
การสอน
หมวด ๔
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๙ “ระยะเวลาการศึกษา” หมายความว่า เวลาการศึกษาทั้งหมดที่ใช้เพื่อการศึกษาและสร้างผลงาน
ท างวิ ช าก าร ที่ กํ าห น ด ไว้ ใน ห ลั ก สู ต ร อั น ได้ แ ก่ ก ารเรี ย น ราย วิ ช าห รื อ ชุ ด วิ ช า ก ารทํ างาน วิ จั ย
การทําวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้า
อิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์
ระยะเวลาการศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ริ่ ม นั บ จากวั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษาแรกที่ เ ข้ า ศึ ก ษา
ในหลักสูตรจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาสอบผ่านและดําเนินการครบถ้วนตามหลักสูตร
ข้อ ๑๐ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
/ข้อ ๑๑ ผู้เข้าศึกษา
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ข้อ ๑๑ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
ข้อ ๑๒ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีระยะเวลาการศึกษา
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
ข้อ ๑๓ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา สําหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
(๒) ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
หมวด ๕
การสมัครและการรับเข้าศึกษา
ข้อ ๑๔ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาตรีห รือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) หลักสูตรปริญญาโท
ผู้ เข้าศึ กษาต้องเป็ น ผู้ สํ าเร็ จ ปริญ ญาตรีห รือ เที ย บเท่ า หรือประกาศนี ยบัต รบั ณ ฑิ ต ตามที่ ห ลั กสู ต ร
กําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) หลักสูตรปริญญาเอก
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๕ การรับเข้าศึกษา
การรั บเข้ าศึ กษากระทํ าโดยวิ ธี การคั ดเลื อก หรื อโดยวิ ธี การอื่ นใด ตามที่ คณะกรรมการบั ณฑิ ตศึ กษา
มหาวิทยาลัยกําหนด ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และประกาศเป็นคราว ๆ ไป
(๑) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร เป็ น ผู้ กํ าหนดเงื่ อ นไข วิ ธี ก าร และจํ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ จะรั บ
ในแต่ละสาขาวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
/(๒) คณะกรรมการ
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(๒) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา อาจพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
(๓) การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๖ การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
(๒) ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เพื่อทําความ
เข้าใจวิธีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
(๓) เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้ใดเป็นนักศึกษาแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และการมี
ลักษณะต้องห้ามของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับผู้นั้นเข้าศึกษา โดยให้มี คณะกรรมการทําหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบั ติและการมีลั กษณะต้องห้ ามของผู้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามข้อบังคับ นี้ กรณี ที่ มีเหตุจําเป็นไม่อาจ
ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ กํ า ห น ด ไ ด้ ใ ห้ เ ส น อ ต่ อ อ ธิ ก า ร บ ดี
เพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราว ๆ ไป คราวละไม่เกิน ๖ เดือน
การได้มาซึ่งคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ และการดําเนินงานของคณะกรรมการตาม (๓)
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การกําหนดโทษทางวินัย ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาลงโทษทาง
วินัย ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
ประเภทของนักศึกษา
ข้อ ๑๗ ประเภทของนักศึกษา แบ่งออกเป็น
(๑) “นั กศึกษาสามัญ ” หมายความว่า บุ คคลที่ มหาวิท ยาลั ยรับ เข้ าเป็ น นั กศึกษาโดยสมบูรณ์ ต าม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) “นั ก ศึ ก ษาทดลองเรี ย น” หมายความว่ า บุ ค คลที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษา
ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาแล้วจึงจะรับเข้า เป็นนัก
ศึ ก ษ าสามั ญ ตามห ลั ก สู ต รใน สาขาวิ ช านั้ น ๆ ทั้ งนี้ ให้ นั บ ระยะเวลาการท ดลองเรี ย น เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง
ของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมิได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งจาก
มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
/(๑) ผู้เข้าร่วมศึกษา
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(๑) ผู้เข้าร่วมศึกษา
(๒) นักศึกษาเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
(๓) ผู้เข้าศึกษาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
หมวด ๗
การลงทะเบียน
ข้อ ๑๙ นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่สมัครเข้าศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา ยกเว้นกรณีมีความจําเป็นและได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัยให้ลาพักการศึกษาได้ ทั้งนี้
ไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) การลงทะเบียนเรียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน
(๒) การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
ข้อ ๒๑ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นเรีย นติ ด ต่ อ กั น ทุ กภาคการศึ ก ษา หากมี ค วามจํ าเป็ น ต้ อ งลาพั ก
การศึกษาในภาคการศึกษาใด ให้ยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากลงทะเบียนเกิน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดนักศึกษาต้องลาพักการศึกษา
ข้อ ๒๓ กรณี มีความจํ าเป็ นเมื่อคํานึงถึงความรู้พื้นฐานของนักศึกษา คณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชา อาจกําหนดให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่ม
ข้อ ๒๔ นั กศึ กษาที่ล งทะเบี ย นเรียนครบตามหน่ วยกิ ตที่กําหนดไว้ในหลั กสู ต รแล้ ว แต่ยังไม่สํ าเร็จ
การศึกษาต้องชําระค่าบํารุงการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๕ การขอเพิ่มและการถอนรายวิชาหรือชุดวิชาเรียน ให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๘
การโอน การเทียบผลการศึกษา และการเทียบประสบการณ์
ข้ อ ๒๖ การโอนหน่ วยกิ ตจากรายวิ ช า ชุ ดวิ ช า หรื อวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ให้ กั บ นั กศึ กษา
ที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่ การศึ กษาในระบบ และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เกี่ ยวกั บการเที ยบโอนของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ทั้ งนี้
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
/ข้อ ๒๗ ผู้สําเร็จการศึกษา
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ข้ อ ๒๗ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หากเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
ข้ อ ๒๘ การเที ย บผลการศึ ก ษาและการเที ย บประสบการณ์ ใ นการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๒๙ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือหลักสูตร หรือการเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๙
การลาพักการศึกษา
ข้อ ๓๐ นักศึกษาที่มีความจําเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคําร้องลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วจึงจะถือว่าการลาพักการศึกษานั้นมีผลสมบูรณ์
ข้อ ๓๑ นั กศึ กษาสามารถลาพั กการศึกษาเป็ นรายภาคการศึ กษา แต่ ทั้ งนี้ ไม่เกิน ๒ ภาคการศึ กษา
ติดต่อกัน
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งลาพั ก การศึ ก ษาต่ อ ไปอี ก ให้ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอลาพั ก การศึ ก ษา
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป
ข้ อ ๓๒ การลาพัก การศึก ษาระหว่า งภาคการศึก ษาให้น ับ ระยะเวลาการลาพัก เป็ น การลาพั ก
การศึกษาเต็มภาคการศึกษา
ข้อ ๓๓ นั กศึ กษาที่ มี ความจํ าเป็ นต้ องลาพั กการศึกษาระหว่างภาคการศึ กษา ต้ องยื่นคํ าร้องขอลาพั ก
การศึกษาภายในกําหนดเวลาของการถอนชุดวิชา และให้ถือว่าเป็นการถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้
ข้อ ๓๔ การยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา หากกระทําภายหลังกําหนดเวลาการถอน
ชุดวิชา ให้ถือว่าเป็นการขาดสอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้
ข้อ ๓๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าบํารุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการ
เป็ น นั ก ศึ ก ษ าทุ ก ภ าค ก ารศึ ก ษ าที่ ข อ ล าพั ก ก ารศึ ก ษ า มิ ฉ ะ นั้ น ม ห าวิ ท ย าลั ย จ ะ ถ อ น ส ถ าน ภ าพ
การเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๖ นั กศึกษาที่ได้รับอนุ มัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลั บเข้าศึกษาต่อต้องยื่นคําร้องขอกลับเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาพร้อมชําระค่าบํารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนชุดวิชา
/ข้อ ๓๗ ระยะเวลา
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ข้อ ๓๗ ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร
หมวด ๑๐
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๘ การประเมินผลการศึกษาและการสอบ
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประเมินผลการศึกษาจากผลงานที่มอบหมายให้ทํา การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา และการเข้า
รับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้
(ก) การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา เป็นการสอบประจําภาคการศึกษา เพื่อวัดว่านักศึกษามี
ความรู้ในชุดวิชา ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษาจะต้องสอบชุดวิชาทุก
ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ข) การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
เป็นกิจกรรมที่กําหนดให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะต้องเข้า
รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมภาวะผู้นํา รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพ ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษาหรือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) หลักสูตรปริญญาโท
แผน ก แบบ ก ๑ และ แบบ ก ๒ ประเมินผลการศึกษาจากผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ทํา การสอบชุดวิชา
ประจํ า ภาคการศึ ก ษา การสอบปกป้ อ งวิ ท ยานิ พ นธ์ รวมทั้ ง การเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์
หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้
(ก) การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา เป็นการสอบประจําภาคการศึกษา เพื่อวัดว่านักศึกษามี
ความรู้ในชุดวิชา ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษาจะต้องสอบชุดวิชาทุก
ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกต้องตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
(ข ) ก ารส อ บ ป กป้ อ งวิ ท ยานิ พ น ธ์ เป็ น ก ารส อ บ เพื่ อ ป ระเมิ น ผ ล งาน วิ ท ย านิ พ น ธ์
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ประกอบด้วย การตรวจประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของ
นักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า กระทําโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
แต่ ไม่ เกิ น ๔ คน ที่ ค ณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โดยผ่ า นความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และให้ถือว่าสอบผ่านเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก นักศึกษามีสิทธิสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ไม่เกิน ๒ ครั้ง

/(ค) การเข้าร้บ
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(ค) การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรือประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
เป็ นกิ จกรรมที่ กํ าหนดให้ นั กศึ กษาหลั กสู ตรป ริ ญ ญ าโท จ ะ ต้ อ งเข้ ารั บ ก ารอ บ รม เพื่ อพั ฒ นาทั กษ ะ
และบุ ค ลิ ก ภาพที่ เหมาะสม ส่ ง เสริ ม ภาวะผู้ นํ า รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาวิ ช าชี พ
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษาหรือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
แผน ข ประเมินผลการศึกษาจากผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ทํา การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา การ
ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้ (Comprehensive Examination) แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ร ว ม ทั้ ง
การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้
(ก) การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา เป็นการสอบประจําภาคการศึกษา เพื่อวัดว่านักศึกษามี
ความรู้ในชุดวิชา ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษาจะต้องสอบชุดวิชาทุก
ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกต้องตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
(ข) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบ
ปากเปล่า หรือเป็นการสอบข้อเขียนอย่างเดียว สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข เพื่อวัดความสามารถใน
การบู รณ าก า รค ว าม รู้ ที่ ได้ ศึ ก ษ า ไป แ ล้ ว ข อ งนั ก ศึ ก ษ า โด ย นั กศึ กษ ามี สิ ท ธิ สอบ ป ระมวลความรู้
เมื่อสอบผ่านชุดวิชาครบตามหลักสูตรหรือกําลังศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํา
กว่ า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดั บ คะแนน การสอบให้ ส อบข้ อ เขี ย นเป็ น หลั ก ส่ ว นการสอบปากเปล่ าเพิ่ ม เติ ม
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา การสอบประมวลความรู้ภาคข้อเขียนประกอบด้วย ๒
ส่ ว น คื อ ภาคทฤษฎี แ ละภาคประยุ ก ต์ โดยมี ระยะเวลาในการสอบรวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ ชั่ ว โมง กระทํ า โดย
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แยกตามหลักสูต รหรือแขนงวิชา จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คนที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชา นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
(ค) การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจใน
การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ประกอบด้วย การตรวจประเมินคุณภาพผลงาน การ
ทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ กระทําโดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้ าอิสระ จํานวนไม่เกิน ๒ คน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเป็นผู้
พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง แ ล ะ ใ ห้ ถื อ ว่ า ส อ บ ผ่ า น ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ
เมื่อคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระไม่เกิน ๒ ครั้ง
(ง) การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรือประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต เป็น
กิจกรรมที่กําหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส่ ง เส ริ ม ภ า ว ะ ผู้ นํ า ร ว ม ทั้ ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า วิ ช า ชี พ
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษาหรือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
/(๓) หลักสูตร
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(๓) หลักสูตรปริญญาเอก
ประเมิ น ผลจากการมี ผลสอบภาษาอั งกฤษได้ ตามเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษากํ าหนด
การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบโครงการดุษฎี
นิ พ นธ์ การสอบปกป้ อ งดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และการเข้ า รั บ การสั ม มนาเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์ ตามที่ กํ า หนดไว้
ในหลักสูตร ดังนี้
(ก) การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา เป็นการสอบประจําภาคการศึกษา เพื่อวัดว่านักศึกษามี
ความรู้ในชุดวิชา ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษาจะต้องสอบชุดวิชาทุก
ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกต้องตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
(ข) การสอบวัดคุณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปาก
เปล่า หรือเป็นการสอบข้อเขียนอย่างเดียว สําหรับ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาในทฤษฎีพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อวัดศักยภาพในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ กระทํา
โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ วั ด คุ ณ ส ม บั ติ ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เป็ น ผู้ พิ จ ารณาแต่ งตั้ ง จํ านวนไม่ เกิ น ๓ คน โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติไม่เกิน ๒ ครั้ง
(ค) การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์ กระทําโดย
คณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง จํานวนไม่เกิน
๕ ค น โ ด ย ผ่ า น ค ว า ม เห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ป ร ะ จํ า ส า ข า วิ ช า แ ล ะ
เมื่อมหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับโครงการดุษฎี
นิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ตศึกษาประจํ าสาขาวิช า และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึกษามหาวิทยาลั ยก่อนจึงจะ
ดําเนินการได้
(ง) ก า รส อ บ ป ก ป้ อ งดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ เป็ น ก า รส อ บ เพื่ อ ป ระ เมิ น ผ ล งาน ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์
ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก ประกอบด้ ว ย การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพผลงาน การทดสอบความรู้
ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ กระทําโดยคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ จํานวน ๕ คน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยผ่านความเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และให้ถือว่าสอบผ่านเมื่อได้รับ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ โ ด ย ป ร ะ เ มิ น
จากคะแนนเสียงข้างมาก นักศึกษามีสิทธิสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน ๒ ครั้ง
กรณี ที่ มี ความจํ าเป็ นต้ องแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบดุ ษฎี นิ พนธ์มากกว่ า ๕ คน ต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
/(จ) การเข้าสัมมนา
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(จ) การเข้าสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ ดุษฎีบัณฑิตหรือสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต เป็ น กิ จ ก รรม ที่ กํ าห น ด ให้ นั ก ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต รป ริ ญ ญ าเอ ก จ ะต้ อ งเข้ ารั บ ก ารสั ม ม น า
เพื่อพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมภาวะผู้นํา รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
วิชาชีพ ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษาหรือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ ๓๙ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา ให้กระทําเป็นสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมาย
และค่าคะแนนต่อหน่วยกิต ดังนี้
อักษรระดับคะแนน
ความหมาย
คะแนนต่อหน่วยกิต
A
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
๓.๐
C+
ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)
๒.๕
C
ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
๒.๐
D
ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)
๑.๐
F
ผลการประเมินขั้นตก (Failed)
๐
นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ํากว่า ๒.๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน ถือว่าสอบไม่ผ่าน
ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่
ข้อ ๔๐ ผลการศึกษา อาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังนี้
P (Passed)
สอบผ่านสําหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
U (Unsatisfactory)
สอบไม่ผ่านสําหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
I (Incomplete)
การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ดําเนิน
กิจกรรมครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
IP (In Progress)
ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจํานวนหน่วยกิต
ที่ได้รับการประเมินในภาคการศึกษานั้น
W (Withdrawn)
การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
N (Not Graded and Credited) ไม่นับคะแนน
SP (Suspended)
ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน
ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
/ข้อ ๔๑ การนับจํานวน
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ข้ อ ๔๑ การนั บ จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต และคํ า นวณคะแนนเฉลี่ ย สะสม ให้ คํ า นวณจากทุ ก ชุ ด วิ ช า
ที่มีค่าคะแนน และให้กระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
กรณีที่นั กศึกษาลงทะเบี ยนเรียนเพื่อยกระดับคะแนน ให้บันทึกผลคะแนนในภาคการศึกษาหลั งสุ ด
ตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบเดิมจะบันทึกเป็น N หรือ SP
ข้อ ๔๒ การสอบดุษฎีนิพนธ์ กําหนดการประเมินผลเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับการประเมิน
Outstanding
Very Good
Good
Unacceptable

ผลการประเมิน
ผ่านระดับยอดเยี่ยม
ผ่านระดับดีมาก
ผ่านระดับดี
ไม่ผ่าน

นักศึกษาที่ได้ผลการประเมิน Unacceptable (ไม่ผ่าน) ต้องสอบดุษฎีนิพนธ์ใหม่
ข้อ ๔๓ ในกรณีนักศึกษาทําการทุจริตในการสอบ ให้ดําเนินการตามทีร่ ะเบียบมหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๔๔ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดการประเมินผลการศึกษาอย่างอื่นเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรก็ได้
หมวด ๑๑
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอบประมวลความรู้
การสอบวัดคุณสมบัติ และดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๔๕ ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ให้ใช้ภาษาไทย
การใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นในการเขียนวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์
ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
ข้อ ๔๖ ข้อกําหนดและขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปริญญาโท แผน ก กําหนดให้นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็นผลงานจากการศึกษาวิจัย ในหัวข้อ
ใด ๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจซึ่ ง มี ค วามถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย สามารถนํ า ไปใช้ อ้ า งอิ ง และประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการปฏิบัติและการวิจัยต่อไปได้
การทําวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้ คือ การลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิ พนธ์ การจัดทําและเสนอโครงร่าง
วิ ท ยานิ พ น ธ์ การพิ จารณ าและอนุ มั ติ โ ครงการวิ ท ยานิ พ น ธ์ การทํ าวิ จั ย ตามโครงการวิ ท ยานิ พ น ธ์
การเขียนวิทยานิพนธ์ การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
/(๑) การลงทะเบียน
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(๑) การลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์
(ก) นั กศึ ก ษ าจะลงทะเบี ยนชุ ด วิ ช าวิ ท ยานิ พนธ์ ไ ด้ เมื่ อ ลงทะเบี ยนเรี ย น ชุ ด วิ ช าครบ
ตามหลักสูตรหรือตามที่สาขาวิชากําหนด
(ข) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นชุ ด วิช าวิท ยานิ พ นธ์ อ ย่างต่ อ เนื่ อ งโดยลงทะเบี ย นได้ ไม่ เกิ น ภาค
การศึกษาละ ๖ หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
ให้ลงทะเบียนเกินกว่า ๖ หน่วยกิต
(ค) นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ครบจํานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว จะต้องลงทะเบียน
เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบผ่านการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
(ง) เมื่ อนั กศึ กษาลงทะเบี ยนชุ ดวิ ชาวิ ทยานิ พนธ์ แล้ ว ต้ องจั ดทํ าและเสนอโครงร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์
ต่อมหาวิทยาลัย เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับความเห็นชอบแล้ว นักศึกษาต้องเข้าสั มมนาเข้มตามที่มหาวิทยาลั ย
กําหนด
(จ) นักศึกษาจัดทําโครงการวิทยานิพนธ์ เมื่อโครงการวิทยานิพนธ์ได้รับการพิจารณาและอนุมัติแล้ว
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(ฉ) เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ โ ครงการวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใด ๆ
ที่ เป็ น สาระสํ าคั ญเกี่ ยวกั บโครงการวิ ทยานิ พนธ์ นั กศึ กษาต้ องยื่ นคํ าร้องขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงต่ อ คณะกรรมการ
บั ณฑิ ตศึ กษาประจํ าสาขาวิชา การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวต้ องได้ รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ ที่ ปรึกษาวิท ยานิ พ นธ์
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อนจึง
จะดําเนินการได้
(ช) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์
(๒) ระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด หากนักศึกษาใช้เวลา
ศึกษาเกินกว่าที่กําหนดจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่สามารถขอผ่อนผันได้หากมีเหตุผลและความ
จําเป็นอย่างยิ่ง โดยนักศึกษายื่นคําร้องขอขยายเวลาการศึกษาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเพื่อขอ
ความเห็นชอบก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย คราวละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน ๒
ภาคการศึกษา
(๓) การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
(ก) การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการทําวิจัย โดยเฉพาะ
เรื่ อ งที่ นั ก ศึ ก ษ าทํ าวิ จั ย ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก ารนํ าเส น อ ผ ล งาน ทั้ งใน ด้ าน ก ารพู ด แ ล ะ ก าร เขี ย น
ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณ
และไห วพ ริ บ ใน การตอบ คํ า ถาม เป็ นการสอบ ป ากเปล่ า ที่ เ ปิ ดให้ บุ ค คลผู้ ส น ใจเข้ า ร่ ว มฟั งการสอบ
โดยมีการติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ
/(ข) การสอบ
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(ข) การสอบปกป้ องวิ ทยานิ พนธ์ กระทํ าโดยคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์ ที่ ค ณะกรรมการ
บั ณฑิ ตศึกษามหาวิทยาลั ยแต่งตั้ง จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลั ย เป็ น ประธานกรรมการ อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์หลั กและอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ร่วมเป็ น
กรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการก็ได้
(๔) คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(ก) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือ
เที ยบ เท่ าที่ มี ตํ าแห น่ งรองศาสต ราจารย์ และมี ผลงาน ท างวิ ช าการที่ ไม่ ใช่ ส่ วน ห นึ่ งของการศึ กษ า
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ข) กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อเที ยบเท่ า และ
มี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในวารสารที่ มี ชื่ อ อยู่ ในฐานข้ อ มู ล ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณี ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
(๕) เงื่อนไขในการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
(ก) นั ก ศึ ก ษาสามารถสอบปกป้ อ งวิ ท ยานิ พ นธ์ ได้ เมื่ อ สอบ ผ่ า นชุ ด วิ ช าตามหลั ก สู ต รและ
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
(ข) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละบทคั ด ย่ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบขั้ น สุ ด ท้ า ย
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาล่วงหน้าไม่ น้อย
กว่า ๓๐ วันก่อนวันสอบ
(ค) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ทั้งคณะ หาก
กรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถดําเนินการสอบได้ให้ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ มิฉะนั้นถือว่าการ
สอบวิทยานิ พนธ์เป็นโมฆะ และให้ถือว่าสอบผ่านเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดย
ประเมิน จากคะแนนเสี ยงข้างมาก การแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ให้แจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชาภายใน ๓๐ วันหลังสอบ
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทําให้ประธานกรรมการหรือกรรมการไม่อาจเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ได้
อาจจัดให้มีการจัดสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ง) นั กศึ ก ษามี สิ ท ธิ ส อบปกป้ องวิ ท ยานิ พนธ์ ๒ ครั้ ง กรณี ที่ สอบปกป้ องวิ ท ยานิ พนธ์
ครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีก ๑ ครั้ง โดยยื่นคําร้องขอสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย ไม่น้อย
กว่า ๓๐ วันนับจากวันสอบครั้งแรก
/(จ) นักศึกษา
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(จ) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ พร้ อ มบทความผลงานจากวิ ท ยานิ พ นธ์
ตามจํานวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ฉ) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ผ่ า นระบบตรวจสอบการคั ด ลอกผลงานหรื อ การซ้ํ า ซ้ อ น
กับงานของผู้อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ช) ผลงานวิทยานิพนธ์ แบบ ก ๑ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
ห รื อ อ ย่ างน้ อ ย ได้ รั บ ก ารยอ ม รั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใน ว ารส าร ระดั บ ช าติ ห รื อ ระดั บ น าน าช าติ ที่ มี คุ ณ ภ าพ
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ เผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ค ณ ะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
(ซ) ผลงานวิทยานิ พนธ์ แบบ ก ๒ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการ
ตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิ ชาการสําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(ฌ) ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นลิขสิทธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาโดยมีการทําความตก
ลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๔๗ ข้อกําหนดและขั้นตอนการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลักสู ตรปริญ ญาโท แผน ข กําหนดให้ นักศึกษาต้องทํ าการศึกษาค้นคว้าอิส ระเป็นผลงานจากการ
ศึกษาวิจัยหรือศึกษาในหัวเรื่องที่นักศึกษาสนใจซึ่งมีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยหรือตามหลักวิชาการ สามารถ
นําไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหรือทําการวิจัยต่อไปได้
การทํ าการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระมี ขั้ น ตอนดั งนี้ คื อ การลงทะเบี ย นชุ ด วิ ช าการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ
การจัดทําและเสนอโครงร่างการศึก ษาค้นคว้าอิสระ เมื่อได้รับการอนุมัติโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วทําการ
วิจัยหรือศึกษาตามโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเขียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอบปากเปล่าการศึกษา
ค้ น คว้ า อิ ส ระ การส่ ง เล่ ม การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ และผลงานการศึ ก ษ าค้ น คว้ า อิ ส ระหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง
ของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
(๑) การลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ก) นั กศึ กษาจะลงทะเบี ยนชุ ดวิ ชาการศึ กษาค้ นคว้ าอิ สระได้ เมื่ อลงทะเบี ยนเรี ยนชุ ด วิ ช าครบ
ตามหลักสูตรหรือตามที่สาขาวิชากําหนด
(ข) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระพร้อมกับการสอบประมวลความรู้ใน
ภาคการศึกษาเดียวกัน
(ค) นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระครบหน่วยกิตที่กําหนดในหลักสูตรและ
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้แล้ว ต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึ กษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบ
ผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
/(ง) เมื่อนักศึกษา
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(ง) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว ต้องจัดทําและเสนอโครงร่าง
การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย เมื่อโครงร่างการศึกษาค้นคว้า อิสระได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องเข้า
สัมมนาเข้มตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(จ) คณะกรรมการบั ณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาจะพิ จารณาแต่ง ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาเมื่อโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมัติ
(ฉ) เมื่ อ โครงร่ างการศึ ก ษาค้ น คว้ าอิ ส ระได้ รั บ การอนุ มั ติ แ ล้ ว หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใด ๆ
ที่ เป็ น สาระสํ าคั ญ เกี่ ย วกั บ โครงร่ า งการศึ ก ษาค้ น คว้ าอิ ส ระ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งยื่ น คํ า ร้ อ งขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลง
ต่อคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึกษาประจํ าสาขาวิช า การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวต้องได้รับ ความเห็ นชอบจากอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า สาขาวิ ช าก่ อ น
จึงจะดําเนินการได้
(ช) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าในการทําการศึกษาค้นคว้า
อิสระ
(๒) ระยะเวลาในการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ
นั ก ศึ กษาต้ อ งทํ าการศึ กษาค้ น คว้ าอิ ส ระให้ แ ล้ วเสร็ จ ภายในระยะเวลาการศึ ก ษาที่ กํ าหนดไว้
หากนักศึกษาใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่กําหนดจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่สามารถขอผ่อนผันได้
ห า ก มี เห ตุ ผ ล แ ล ะ ค ว า ม จํ า เป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า ยื่ น คํ า ร้ อ ง ข อ ข ย า ย เว ล า ก า ร ศึ ก ษ า
ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย คราวละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา
(๓) การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ก) การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถในการทําวิ จัยหรือ
ศึกษาในหัวเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งมีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยหรือตามหลักวิชาการ สามารถนําไปใช้อ้างอิง
และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ห รื อ ทํ า การวิ จั ย ต่ อ ไปได้ โดยเฉพาะเรื่ อ งที่ นั ก ศึ ก ษาทํ า วิ จั ย หรื อ เรื่ อ งที่ ศึ ก ษา
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร นํ า เส น อ ผ ล ง า น ทั้ งใน ด้ า น ก า ร พู ด แ ล ะ ก า ร เขี ย น ค ว า ม ร อ บ รู้ ใน เนื้ อ ห า
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิจัยหรือเรื่องที่ศึกษา ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณ
และไห วพ ริ บ ใน การตอบ คํ า ถาม เป็ นการสอบ ป ากเปล่ า ที่ เ ปิ ดให้ บุ ค คลผู้ ส น ใจเข้ า ร่ ว มฟั งการสอบ
โดยมีการติดประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบ
(ข) การสอบการศึกษาค้นคว้าอิส ระ กระทําโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
อิสระเป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกสาขาวิชาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการ
(๔) คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ก) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เที ยบ เท่ าที่ มี ตํ าแห น่ งรองศาสต ราจารย์ และมี ผลงาน ท างวิ ช าการที่ ไม่ ใช่ ส่ วน ห นึ่ งของการศึ กษ า
/บุคคล
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เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารง
ตํ าแ ห น่ งท างวิ ช าก าร อ ย่ างน้ อ ย ๓ ราย ก าร ใน รอ บ ๕ ปี ย้ อ น ห ลั ง โด ย อ ย่ างน้ อ ย ๑ ราย ก าร
ต้องเป็นผลงานวิจัย
(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิ ชาการที่ ได้ รั บ การตี พิ มพ์ เผยแพ ร่ ใน วารสารที่ มี ชื่ ออยู่ ใน ฐาน ข้ อมู ลที่ เป็ นที่ ยอมรั บ ในระดั บ ชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมห าวิ ท ยาลั ย ที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ และผลงาน ทางวิ ช าการ
ตามที่กําหนดข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยผ่ านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบ
(๕) เงื่อนไขในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ก) นั กศึ ก ษาสามารถสอบการศึ ก ษาค้ น คว้ าอิ ส ระได้ เมื่ อสอบผ่ านชุ ดวิ ช าตามหลั ก สู ต รและ
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
(ข) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระและบทคั ด ย่ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความ เห็ น ชอบ
ขั้นสุดท้ายจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันสอบ
(ค) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผลการศึกษาค้นคว้า
อิสระทั้งคณะ หากกรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถดําเนินการสอบได้ให้ดําเนินการสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระใหม่ มิ ฉ ะนั้ น ถื อว่ าการสอบการศึ ก ษาค้ น คว้าอิ ส ระเป็ น โมฆะ และถื อ ว่าผ่ านเมื่ อ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ โ ด ย ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ะ แ น น เสี ย ง เป็ น เอ ก ฉั น ท์
การแจ้งผลสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระแจ้งผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสอบ
(ง) นักศึกษามีสิทธิสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ๒ ครั้ง กรณีที่สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งแรก
ไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยยื่นคําร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓๐
วันนับจากวันสอบครั้งแรก
(จ) นั กศึ กษาต้ องส่ งการศึ กษาค้ นคว้ า อิ สระฉบั บสมบู รณ์ ตาม จํ านวนและรู ป แบบ
ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
(ฉ) นั กศึกษาต้องส่ งการศึกษาค้นคว้าอิส ระผ่ านระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการ
ซ้ําซ้อนกับงานของผู้อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ช) ผลงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
(ซ) ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระเป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ร่ ว มของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ นั ก ศึ ก ษา
โดยมีการทําความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
/ข้อ ๔๘ ช้อกําหนด
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ข้อ ๔๘ ข้อกําหนดและขั้นตอนการสอบประมวลความรู้
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท แผน ข กํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) เป็ น ก ารส อ บ ข้ อ เขี ยน แล ะก ารส อ บ ป าก เป ล่ า ห รื อ เป็ น ก ารส อบ ข้ อ เขี ยน อย่ างเดี ย ว
ในสาขาวิ ช าเอกและสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ วั ด ความสามารถในการบู ร ณาการความรู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาไปแล้ ว
ของนักศึกษา
(๑) การลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
นักศึกษาจะลงทะเบี ยนเพื่อสอบประมวลความรู้ได้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาครบตามหลักสูตร หรือ
กําลังศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้วแต่กรณี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
(๒) การสอบประมวลความรู้
การสอบประมวลความรู้ ให้สอบข้อเขียนเป็นหลัก ประกอบด้วยข้อสอบ ๒ ภาค คือ ภาคทฤษฎีและ
ภาคประยุกต์ ส่วนการสอบปากเปล่าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
(ก) การสอบประมวลความรู้ กระทําโดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ต่ งตั้ ง ค ณ ะ ก รรม ก ารก ารส อ บ ป ระ ม ว ล ค ว าม รู้ แ ย ก ต าม ห ลั ก สู ต ร ห รื อ แ ข น ง วิ ช า
จํานวนคณะละไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ ๒ - ๔ คน
คณะกรรมการการสอบประมวลความรู้มีวาระการทําหน้าที่ ๑ ปี แต่อาจได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
ใหม่อีกได้
(ข) คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ตํ า แหน่ ง รองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ กํ า ห น ด ใน ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค ค ล ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร อ ย่ า ง น้ อ ย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๓) เงื่อนไขในการสอบประมวลความรู้
(ก) นั กศึ กษาสามารถลงทะเบี ยนชุ ด วิ ช าการศึ กษาค้ นคว้ า อิ ส ระพร้ อ มกั บการสอบ
ประมวลความรู้ในภาคการศึกษาเดียวกัน
(ข) การสอบประมวลความรู้ภาคข้อเขียน ประกอบด้วยข้อสอบ ๒ ภาค คือ ภาคทฤษฎี และภาค
ประยุกต์ โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
(ค) นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ ๒ ครั้ง กรณีที่สอบประมวลความรู้ไม่ผ่านภาคทฤษฎีหรือ
ภ า ค ป ร ะ ยุ ก ต์ ใน ค รั้ ง แ ร ก นั ก ศึ ก ษ า มี สิ ท ธิ ส อ บ ภ า ค ท ฤ ษ ฎี ห รื อ ภ า ค ป ร ะ ยุ ก ต์ ให ม่ อี ก ๑ ค รั้ ง
โดยยื่นคําร้องขอสอบประมวลความรู้ต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดไว้
/ข้อ ๔๙ ข้อกําหนด
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ข้อ ๔๙ ข้อกําหนดและขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ
หลักสูตรปริญญาเอก นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนและ
การสอบปากเปล่า หรือสอบข้อเขียนอย่างเดียวเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน ทักษะเชิงวิเคราะห์ และศักยภาพของนักศึกษาใน
การทํางานวิจัยเพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาผู้มีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์
(๑) การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นเพื่ อ สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ไ ด้ เมื่ อ สอบผ่ า นชุ ด วิ ช าที่ กํ า หนดให้ ศึ ก ษา
ในหลักสูตรหรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
(๒) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
การสอบวั ดคุ ณ สมบั ติ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อวั ดความรู้ พื้ นฐาน ทั กษะเชิ งวิ เคราะห์ ความสามารถ
ในการบู ร ณาการความรู้ ที่ ได้ ศึ กษาและศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาในการทํ า งานวิ จั ย เพื่ อ แสดงถึ ง ศั ก ยภาพและ
ความพร้อมของนักศึกษาผู้มีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์
(ก) การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ กระทํ า โดยคณะกรรมการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ที่ ค ณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลั ยแต่งตั้ง จํานวนไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกเป็น
ประธานกรรมการ อาจารย์ บั ณ ฑิ ตศึ กษาประจํ าสาขาวิ ช าเป็ นกรรมการ และอาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการก็ได้
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ มีวาระการทําหน้าที่ ๑ ปี แต่อาจได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งใหม่อีก
ได้
(ข) คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รและ
เป็นผู้ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา กว่ารอง
ศาสตราจารย์ และมี ผลงานทางวิ ชาการที่ ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรั บปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิ ชาการ
ที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณ ฑ์ ที่ กํ า หนดในการพิ จารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ บุ คคลดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๓) เงื่อนไขในการสอบวัดคุณสมบัติ
(ก) การสอบวัดคุณสมบัติภาคข้อเขียน ประกอบด้วยข้อสอบ ๒ ส่วน คือ การวัดทฤษฎีพื้นฐาน
และการวัดระเบียบวิธีวิจัย โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
(ข) นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ ๒ ครั้ง กรณีที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านการวัดทฤษฎีพื้นฐาน
หรือการวัดระเบียบวิธีวิจัยในครั้งแรก นักศึกษามีสิทธิสอบวัดทฤษฎีพื้นฐานหรือสอบวัดระเบียบวิธีวิจัยใหม่อีกครั้งหนึ่ง
โดยยื่นคําร้องขอสอบวัดคุณสมบัติต่อมหาวิทยาลัยหลังจากการสอบครั้งแรกภายในภาคการศึกษาถัดไป
(ค) การสอบปากเปล่าเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน ทักษะเชิงวิเคราะห์ และศั กยภาพของนักศึกษา
ในการ
ทํางานวิจัย เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาผู้มีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตรหรือตามที่คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชากําหนด
/ข้อ ๕๐ ข้อกําหนด

142
ข้อ ๕๐ ข้อกําหนดและขั้นตอนการทําดุษฎีนิพนธ์
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก นั ก ศึ ก ษาต้ อ งทํ า ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เป็ น ผลงานจากการศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ ศึ ก ษา
ในหัวเรื่องที่นักศึกษาสนใจเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ หรือสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ท า งวิ ช า ก า ร เชื่ อ ม โย ง แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ศ า ส ต ร์ ที่ ต น เชี่ ย ว ช า ญ กั บ ศ า ส ต ร์ อื่ น ๆ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถนําไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและการวิจัยระดับสูงต่อไปได้
การทําดุษฎีนิพนธ์มีขั้นตอนดังนี้ คือ ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อแสดงถึงศักยภาพและความ
พร้อมของนักศึกษาผู้มีสิทธิเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ การลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ การจัดทําและเสนอหัวข้อ
พร้อมโครงร่างดุษฎีนิ พนธ์ การพิจ ารณาและอนุ มัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การจัดทํา และเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ การ
พิจารณาและอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์ การทําวิจัยตามโครงการดุษฎีนิพนธ์ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ การสอบปากเปล่าดุษฎี
นิ พ น ธ์ ก า ร ส่ ง เ ล่ ม ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ แ ล ะ ก า ร ตี พิ ม พ์ เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น
ดุษฎีนิพนธ์
(๑) การลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์
(ก) นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
(ข) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นชุ ด วิ ช าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยลงทะเบี ย นเรี ย นได้
ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑๒ หน่วยกิต
(ค) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์แล้ว ต้องจัดทําและเสนอหัวข้อพร้อมโครงร่าง
ดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย การอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
วิ ธี ก ารที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด เมื่ อ หั ว ข้ อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ได้ รั บ การอนุ มั ติ แ ล้ ว นั กศึ กษาต้ องเข้ าสั มมนาเข้ ม ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
(ก) เมื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องจัดทําและเสนอโครงการ ดุษฎีนิพนธ์
การพิ จารณาและให้ ความเห็ น ชอบโครงการดุ ษฎี นิ พนธ์ กระทํ าโดยคณะกรรมการสอบโครงการ ดุ ษ ฎี นิ พนธ์ ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวนไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ห รื อ ก ร ร ม ก า ร ห ลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า เ อ ก เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม จํานวน ๑-๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ
กรณี ที่อาจารย์ ที่ ปรึกษาดุษฎี นิ พนธ์ร่วม มีจํานวน ๒ คน กําหนดให้ ต้องเป็ นผู้ ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
มหาวิทยาลัยหรือนอกสาขาวิชา จํานวน ๑ คน
(ข) คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) กรณี อาจารย์ ประจํา ต้ องมี คุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเที ยบเท่ า หรือขั้น ต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่ง ทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๓) กรณี ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอกมหาวิ ทยาลั ย ต้ องมี คุ ณ วุฒิ ปริญญาเอกหรือเที ยบเท่ า และ
มี ผลงานทางวิชาการที่ ได้ รั บการตี พิ มพ์ เผยแพร่ ในวารสารที่ มี ชื่ ออยู่ ในฐานข้ อมู ลที่ เป็ นที่ ยอมรับในระดั บนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณี ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ ดุษฎีนิพนธ์ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
(ค) คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ โครงการดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ที่ ผ่ า น
การพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
(ง) เมื่อมหาวิทยาลัยอนุ มัติโครงการดุษฎีนิพนธ์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นสาระสําคัญ
เกี่ ยวกับโครงการดุ ษฎี นิ พนธ์ นั กศึกษาต้องยื่นคําร้องขออนุมั ติ เปลี่ ย นแปลงต่อคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษาประจํ า
สาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี นิพนธ์ คณะกรรมการบริห าร
ห ลั ก สู ต ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ป ร ะ จํ า ส า ข า วิ ช า แ ล ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะดําเนินการได้
(๓) การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
(ก) การสอบปกป้ อ งดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พิ จ ารณาความสามารถในการทํ า วิ จั ย
โดยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาทําวิจัย ความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ทั้งในด้าน
ก ารพู ด แ ล ะ ก ารเขี ย น ค ว าม เชื่ อ ม โย งแ ล ะ บู รณ าก ารศ าส ต ร์ ที่ เชี่ ย ว ช าญ ค ว าม รอ บ รู้ ใ น เนื้ อ ห า
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการ
ตอบคําถาม เป็นการสอบปากเปล่าที่เปิดให้บุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโดยมีการติดประกาศล่วงหน้าก่อนวัน
สอบ
(ข) การสอบปกป้ องดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ กระทํ าโดยคณะกรรมการสอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ที่ ค ณะกรรมการ
บัณ ฑิ ตศึกษามหาวิทยาลั ยแต่งตั้ง จํานวน ๕ คน ประกอบด้ว ย ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธาน
กรรมการ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาดุ ษฎี นิ พนธ์ห ลั กและอาจารย์ ที่ ปรึกษาดุ ษฎี นิ พนธ์ ร่วมเป็ นกรรมการ และอาจแต่ งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า ๓ คน
กรณี ที่ มี ความจํ าเป็ นต้ องแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบดุ ษฎี นิ พนธ์มากกว่ า ๕ คน ต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
/(ค) คุณวุฒิ
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(ค) คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้ นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในวารสารที่ มี ชื่ อ อยู่ ในฐานข้ อ มู ล ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณี ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
(๔) เงื่อนไขในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
(ก) นักศึกษาสามารถสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาตามหลักสูตรและได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
(ข) นักศึกษาต้องเสนอดุษฎี นิพนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบขั้น สุดท้ายจากอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิท ยาลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๓๐
วันก่อนวันสอบ
(ค) คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต้องเข้าร่วมการสอบและประเมินผลดุษ ฎีนิพนธ์ทั้งคณะ หาก
กรรมการสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถดําเนินการสอบได้ ให้ดําเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์ใหม่ มิฉะนั้นถือว่าการ
ส อ บ ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ เป็ น โม ฆ ะ แ ล ะ ให้ ถื อ ว่ า ส อ บ ผ่ าน เมื่ อ ได้ รั บ ค ว าม เห็ น ช อ บ จ าก ค ณ ะ ก รรม ก าร
สอบดุษฎีนิ พนธ์ โดยประเมิน จากคะแนนเสียงข้างมาก การแจ้งผลสอบดุษฎีนิพนธ์ให้แจ้งผ่านประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสอบ
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทําให้ประธานกรรมการหรือกรรมการไม่อาจเข้าร่วมการสอบ ดุษฎีนิพนธ์
ได้ อาจมีการจัดสอบดุษฎีนิพนธ์ผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ได้
(ง) นักศึกษามีสิทธิสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ๒ ครั้ง กรณีที่สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน
นั ก ศึ ก ษ ามี สิ ท ธิ ส อ บ ให ม่ อี ก ค รั้ ง ห นึ่ งโด ย ยื่ น คํ าร้ อ งข อ ส อ บ ป ก ป้ อ งดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ ต่ อ ม ห าวิ ท ย าลั ย
ในเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับจากวันสอบครั้งแรก
(จ) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เล่ ม ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ พร้ อ มบทความผลงานจากดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
ตามจํานวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ฉ) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ผ่ า นระบบตรวจสอบการคั ด ลอกผลงานหรื อ การซ้ํ า ซ้ อ น
กับงานของผู้อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
/(ช) ผลงาน
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(ช) ผลงานหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ อย่ า งน้ อ ย
ได้ รับ การยอมรั บ ให้ ตี พิ มพ์ ในวารสารระดับ ชาติห รือนานาชาติที่ มี คุณ ภาพตามหลั กเกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(ซ) ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ร่ ว มของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ นั ก ศึ ก ษาโดยมี ก ารทํ า
ความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
หมวด ๑๒
การควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ข้อ ๕๑ การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกหลักสูตรต้องกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร ประกอบด้วย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกํากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) คณาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โครงสร้ าง อํ านาจหน้ าที่ และแนวปฏิ บั ติ ใด ๆ อั น จะนํ าไปสู่ วิ ธี การประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
ให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๕๒ อาจารย์บัณฑิตศึกษา
อาจารย์บัณฑิตศึกษา หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ให้ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) อาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(ก) ประเภทผู้สอน หมายถึง อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
(ข) ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้า
อิส ระ หมายถึง อาจารย์ บั ณ ฑิ ตศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ทํ าหน้าที่ ให้ คําปรึกษาและควบคุมการทําดุ ษฎี นิพนธ์
วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมถึงทําหน้าที่ในการเป็นกรรมการ หรือประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) อาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
(ก) อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา หมายถึง อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยที่มี หน้าที่หลัก
ด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในสาขาที่หลักสูตรเปิดสอน
(ข) อาจารย์ พิ เศษบั ณ ฑิ ตศึกษา หมายถึง ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกมหาวิท ยาลั ย หรือบุค ลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มิใช่อาจารย์ประจําสาขาวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน
/(ค) อาจารย์
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(ค) อาจารย์ พิ เศษบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะ) หมายถึ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เงื่อนไข คุ ณ สมบั ติ และเกณฑ์ การแต่งตั้ งอาจารย์ บั ณ ฑิ ต ศึ กษาให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๕๓ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด กลุ่ ม อาจารย์ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตามระดั บ ของหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ก) อาจารย์ ประจํ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจั ยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลาย
ห ลั ก สู ต รได้ ใน เว ล าเดี ย ว กั น แ ต่ ต้ อ ง เป็ น ห ลั ก สู ต ร ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต ร ง ห รื อ สั ม พั น ธ์ กั บ ส า ข า วิ ช า
ของหลักสูตร
คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่ างน้อย
๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(ข) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา จํานวนอย่าง
น้อย ๕ คน โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ
ซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ป ริ ญ ญ าโท ห รื อ เที ยบ เท่ าที่ มี ตํ า แห น่ งรองศาสตราจารย์ แ ละมี ผ ลงานท างวิ ช าการที่ ไม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง
ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด
ในการพิ จ ารณ าแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้ อ นหลั ง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ต าม จํ าน ว น ห รื อ มี จํ าน ว น นั ก ศึ ก ษ าน้ อ ย ก ว่ า ๑ ๐ ค น ให้ ม ห าวิ ท ย าลั ย เส น อ จํ าน ว น แ ล ะ คุ ณ วุ ฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
/(ค) อาจารย์
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(ค) อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ป ริ ญ ญ า โท ห รื อ เที ย บ เท่ า ใน ส า ข า วิ ช า นั้ น ห รื อ ส า ข า วิ ช า ที่ สั ม พั น ธ์ กั น ห รื อ
ในสาขาวิ ช าของรายวิ ช าหรื อ ชุ ด วิ ช าที่ ส อน และต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนและมี ผ ลงานทางวิ ช าการ
ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาและเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เศษ อาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ ง มี คุ ณ วุ ฒิ
ขั้นต่ํ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน ร้อยละ ๕๐ ของรายวิช าหรือชุดวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้ รับผิ ดชอบ
รายวิชาหรือชุดวิชานั้น
สําหรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณ ฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้ สอนต้องมีคุณ สมบัติเป็ นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(ง) อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หมายความว่า อาจารย์ ประจําที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ ทําหน้า ที่ใ ห้
คําปรึกษาทางวิชาการ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา และการศึกษาด้วยตนเอง
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(ก) อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลาย
ห ลั ก สู ต รได้ ใน เว ล าเดี ย ว กั น แ ต่ ต้ อ ง เป็ น ห ลั ก สู ต ร ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต ร ง ห รื อ สั ม พั น ธ์ กั บ ส า ข า วิ ช า
ของหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญา
โท ห รื อ เที ย บ เท่ า ที่ มี ตํ า แ ห น่ ง ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ แ ล ะ มี ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ ไม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง
ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด
ในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค คลดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้ อ นหลั ง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(ข) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ มี ภ าระหน้ า ที่
ในการบริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรีย นการสอน ตั้ งแต่ ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมิน ผล และการพั ฒ นาหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรต้ องอยู่ป ระจํ าหลั กสู ตรนั้น ตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา จํานวนอย่างน้อย ๕ คน โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน

/คุณสมบัติ
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คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ป ริ ญ ญ าโท ห รื อ เที ย บ เท่ าที่ มี ตํ าแ ห น่ งศ าส ต ราจ ารย์ แ ล ะ มี ผ ล งาน ท างวิ ช าก ารที่ ไม่ ใช่ ส่ ว น ห นึ่ ง
ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด
ในการพิ จารณาแต่ งตั้ งบุ คคลดํ ารงตํ าแหน่ งทางวิชาการอย่ างน้ อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้ อนหลั ง โดยอย่ างน้ อ ย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(ค) อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรืออาจารย์
พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่สอน และต้อง มีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เศษ อาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้
อาจารย์ พิ เศษ ต้ อ งมี ชั่ ว โมงสอน ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๕ ๐ ของรายวิ ช าห รื อ ชุ ด วิ ช า โดยมี อาจารย์ ป ระจํ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือชุดวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(ง) อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หมายถึง อาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
ทางวิชาการ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา และการศึกษาด้วยตนเอง
(๓) หลักสูตรปริญญาโท
(ก) อาจารย์ ประจําหลั กสูตร หมายถึง อาจารย์ ประจําที่ มีคุณวุฒิ ตรงหรือสั มพั นธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลาย
ห ลั ก สู ต รได้ ใน เว ล าเดี ย ว กั น แ ต่ ต้ อ ง เป็ น ห ลั ก สู ต ร ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต ร ง ห รื อ สั ม พั น ธ์ กั บ ส า ข า วิ ช า
ของหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
/(ข) อาจารย์
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(ข) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ มี ภ าระหน้ า ที่
ในการบริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรีย นการสอน ตั้ งแต่ ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมิน ผล และการพั ฒ นาหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรต้ องอยู่ป ระจํ าหลั กสู ตรนั้น ตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา จํานวนอย่างน้อย ๓ คน โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน
คุณสมบัติของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ป ริ ญ ญ าโท ห รื อ เที ยบ เท่ าที่ มี ตํ า แห น่ งรองศาสตราจารย์ แ ละมี ผ ลงานท างวิ ช าการที่ ไม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง
ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด
ในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค คลดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้ อ นหลั ง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(ค) อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หมายความว่า อาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ ทําหน้า ที่ใ ห้
คําปรึกษาทางวิชาการ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง และการสอบประมวลความรู้
แก่นักศึกษา
(ง) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ตํ า แหน่ ง รองศาสตราจารย์ แ ละมี ผ ลงานทางวิ ช าการ
ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาเพื่ อรั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิช าการที่ ได้ รับ การเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(จ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
๑) อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณ วุฒิ และผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญ าเอกหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสารที่ มี ชื่ อ อยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น จะต้องเป็นผู้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
/ผู้ได้รับ
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ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ฉ) ประธานกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมห าวิ ท ยาลั ย
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในวารสารที่ มี ชื่ อ อยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรื อสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
(ช) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้ ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(ซ) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรื อ เที ยบเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญ าโทหรื อ เที ยบ เท่ า ที่ มี ตํ า แห น่ ง รองศาสตราจารย์ แ ละมี ผ ลงาน
ทางวิ ช าการที่ ไม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงา นทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การเผยแพร่
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค คลดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ อย่ า งน้ อ ย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ฌ) อาจารย์ผู้สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
หรือภายนอกสาขาวิชาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญา
โ ท ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า ที่ มี ตํ า แ ห น่ ง ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ แ ล ะ มี ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ ไ ม่ ใ ช่
ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผู้ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น ประธานกรรมการสอบการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ ต้ อ งเป็ น อาจารย์
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ญ) อาจารย์ ผู้ ส อนหลั ก สู ต รปริญ ญาโท ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจํ าหรือ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น อาจารย์ พิ เศษบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
อาจารย์ พิ เศษ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ต้ อ งมี ชั่ ว โมงสอนไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๕ ๐ ของรายวิ ช าหรื อ
ชุดวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือชุดวิชา
/(๔) หลักสูตร
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(๔) หลักสูตรปริญญาเอก
(ก) อาจารย์ ประจํ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กั บสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลาย
ห ลั ก สู ต รได้ ใน เว ล าเดี ย ว กั น แ ต่ ต้ อ ง เป็ น ห ลั ก สู ต ร ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต ร ง ห รื อ สั ม พั น ธ์ กั บ ส า ข า วิ ช า
ของหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญา
โท ห รื อ เที ย บ เท่ า ที่ มี ตํ า แ ห น่ ง ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ แ ล ะ มี ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว น ห นึ่ ง
ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด
ในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค คลดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้ อ นหลั ง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ข) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ มี ภ าระหน้ า ที่
ในการบริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรีย นการสอน ตั้ งแต่ ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตา ม
ประเมิน ผล และการพั ฒ นาหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรต้ องอยู่ป ระจํ าหลั กสู ตรนั้น ตลอดระยะเวลา
ที่ จั ด การศึ ก ษา จํ า นวนอย่ า งน้ อ ย ๓ คน โดยจะเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเกิ น กว่ า ๑ หลั ก สู ต ร
ในเวลาเดี ย วกั น ไม่ ไ ด้ ยกเว้ น พหุ วิ ท ยาการหรื อ สหวิ ท ยาการ ให้ เป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้ อี ก
หนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ป ริ ญ ญ าโท ห รื อ เที ย บ เท่ าที่ มี ตํ าแ ห น่ งศ าส ต ราจ ารย์ แ ล ะ มี ผ ล งาน ท างวิ ช าก ารที่ ไม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง
ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด
ในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค คลดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้ อ นหลั ง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(ค) อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
ทางวิชาการ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา และการศึกษาด้วยตนเอง
(ง) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเที ยบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ข อ งก ารศึ ก ษ าเพื่ อ รั บ ป ริ ญ ญ า แ ล ะเป็ น ผ ล งาน ท างวิ ช าก ารที่ ได้ รั บ ก ารเผ ย แ พ ร่ ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
/(จ) อาจารย์
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(จ) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
๑) อาจารย์ ที่ ป รึกษาดุษ ฎีนิ พนธ์ ร่ว มที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณ วุฒิ และผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญ าเอกหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสารที่ มี ชื่ อ อยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น จะต้องเป็นผู้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธานกรรมการสอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต้ อ งไม่ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ดุษฎีนิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม
(ฉ) ประธานกรรมการสอบดุ ษ ฎี นิ พนธ์ ต้ อ งเป็ นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายน อกมห าวิ ท ยาลั ย
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในวารสารที่ มี ชื่ อ อยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็ น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
(ช) อาจารย์ ผู้ สอบดุษฎี นิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ ประจําหลั กสู ตรและผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
(ซ) อาจารย์ ผู้ ส อนหลั ก สู ตรปริญ ญาเอก ต้องเป็น อาจารย์ป ระจํ า หรือผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
ชุด วิช าหรื อ รายวิช าที่ ส อน และต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้านการสอนและมีผ ลงานทางวิช าการที่ ไม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ งของ
ก า ร ศึ ก ษ า เพื่ อ รั บ ป ริ ญ ญ า แ ล ะ เป็ น ผ ล งา น ท า งวิ ช า ก า ร ที่ ได้ รั บ ก า ร เผ ย แ พ ร่ ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณี ชุดวิช าหรื อรายวิช าที่ ส อนไม่ใช่ชุ ดวิช าในหลั กสู ตร อนุโลมให้ อาจารย์ที่ มี คุณวุฒิ ระดั บ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
อาจารย์พิเศษบั ณฑิตศึกษา ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาหรือชุดวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือชุดวิชา
/ข้อ ๕๔ ภาระงาน
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ข้อ ๕๔ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
(๑) อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ หลั ก
ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณี อ าจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลงานทางวิ ช าการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
ก รณี อ าจ ารย์ ป ระจํ าห ลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ าเอ ก ห รื อ เที ย บ เท่ าแ ล ะดํ ารงตํ าแ ห น่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา รวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาค
การศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์และมี
ความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่ กําหนด ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕
คนต่ อ ภ าคการศึ ก ษ า ห ากมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งดู แ ลนั ก ศึ ก ษ ามากกว่ า ๑ ๕ คน ให้ ขอความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน ให้ เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
ได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนของ
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่
ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
(๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์และหรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ และหรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
หมวด ๑๓
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๕๕ การสําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามระดับของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(ก) สอบได้จํานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและได้ผลการศึกษา
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
(ข) ผ่ านการประเมิ นการอบรมเข้ มเสริมประสบการณ์ หรือประสบการณ์ วิชาชี พ ตามที่ กํ าหนดใน
หลักสูตร
/(๒) หลักสูตร
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(๒) หลักสูตรปริญญาโท
(ก) แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามจํานวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ ผลงานหรือส่ว นหนึ่ งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ห รือได้รับการยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรั บการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(ข) แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษาชุดวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรและข้อกําหนดของ มหาวิทยาลัย โดย
ได้ รั บ ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ไม่ ต่ํ า ก ว่ า ๓ .๐ ๐ จ า ก ร ะ บ บ ๔ ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ผ่ า น
และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามจํานวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร พิ จ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร สํ า ห รั บ ก า ร เผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยบทความที่
นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
เมื่อนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทได้ดําเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่น ๆ ครบถ้วน
แล้ว แต่อยู่ในระหว่างการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือนําเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการและนักศึกษาได้ใช้เวลาการศึกษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว นักศึกษาสามารถยื่น
คําร้องขอขยายเวลาการศึกษาได้ โดยให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นราย
กรณี
(ค) แผน ข ศึ ก ษาชุ ด วิ ช าครบถ้ ว นตามที่ กํ า หนดในหลั ก สู ต ร โดยได้ รั บ คะแนนเฉลี่ ย
ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ตามที่สาขาวิชากําหนด สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่าน และส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจํานวน
แ ล ะ รู ป แ บ บ ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ห รื อ ส่ ว น ห นึ่ ง
ของการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก
(ก) มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(ข) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(ค) แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ สอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ผ่ า นและส่ ง เล่ ม ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์
ตามจํ า นวนและรู ป แบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ทั้ ง นี้ ผ ลงานหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต้ องได้ รั บ
การตี พิ ม พ์ ห รื อ ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามหลั ก เกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด อย่าง
น้อย ๒ เรื่อง
/(ง) แบบ ๒.๑
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(ง) แบบ ๒.๑ และ ๒.๒ ศึกษาชุดวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ ต่ํ า ก ว่ า ๓ .๐ ๐ จ า ก ร ะ บ บ ๔ ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ส อ บ ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ ผ่ า น แ ล ะ ส่ ง เล่ ม ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์
ฉบับสมบูรณ์ตามจํานวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับ
ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ ได้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใน ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ น า น า ช า ติ ที่ มี คุ ณ ภ า พ
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง วิ ช าการที่ ค ณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
เมื่อนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกได้ดําเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่น ๆ ครบถ้วน
แล้ว แต่อยู่ในระหว่างการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติและนักศึกษาได้ใช้เวลาการศึกษา
ครบตามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้ในหลั ก สู ต รแล้ ว นั ก ศึ ก ษาสามารถยื่ น คํ า ร้อ งขอขยายเวลาการศึ ก ษาได้ โดยให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี
ข้อ ๕๖ สภาวิชาการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา และให้ถือว่าวันที่สภาวิชาการให้ความ
เห็นชอบนั้นเป็นวันสําเร็จการศึกษา
หมวด ๑๔
การพ้นและการคืนสถานภาพนักศึกษา
ข้อ ๕๗ นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกและได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก
(๓) สําเร็จการศึกษา
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔
(๕) ได้ ห น่ วยกิ ตสะสมไม่ ครบตามหลั กสู ตร หรื อได้ ห น่ วยกิ ต ครบตามหลั กสู ตร ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
(๖) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ หรือสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือสอบ
ประมวลความรู้ครั้งที่สองไม่ผ่าน
(๗) นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกสอบปกป้ อ งดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ หรื อ สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ค รั้ ง ที่ ส อง
ไม่ผ่าน
(๘) วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ไม่ได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ใน ว ารส าร ระดั บชาติ หรื อ ระดั บนานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามหลั กเกณ ฑ์ การพิ จารณ าวารสาร
ทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด หรื อ นํ า เสนอ
ต่อที่ ป ระชุมวิช าการระดับ ชาติห รือระดับ นานาชาติ โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิช าการ (Proceedings) โดยนั ก ศึ ก ษาได้ ใช้ เวลาการศึ ก ษาครบตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
/(๙) ดุษฎีนิพนธ์
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(๙) ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานจากดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก
ไม่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยนักศึกษาได้ใช้เวลา
การศึกษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
(๑๐) ไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
(๑๑) ไม่ ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ ข้ อบั งคั บของมหาวิทยาลั ย และมี โทษถึ งขั้ นให้ พ้ นสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา
(๑๒) ปลอมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๘ การคืนสถานภาพนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๕๗ (๒) และ (๕) อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษา
คืนได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๒) ผู้ ที่ ถู ก สั่ ง ให้ พ้ น สถานภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา หรื อ เคยถู ก ถอนสถานภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา
อันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อมเสีย อั นเนื่องจากการกระทํานั้นได้กระทํา โดยมิได้มีเจตนากระทําความผิด หรือ
กระทําโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทํา จะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา
ทั้งนี้เมื่อพ้นกําหนด ๕ ปี นับตั้งแต่วันประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
หมวด ๑๕
การขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ข้อ ๕๙ การขอรับปริญญา
(๑ ) นั ก ศึ ก ษ าผู้ ค าดว่ า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษ าให้ ยื่ น คํ า ร้ อ งแสดงความจํ า นงขอรั บ ปริ ญ ญ า
ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ วั น ก่ อ นวั น สิ้ น ภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ ายที่ ค าดว่ าจะสํ าเร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลักสูตร
(๒) นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(ก) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อ ๕๕
(ข) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(ค) ไม่มีพันธะหนี้สินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย
หมวด ๑๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๖๐ เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว หากนักศึกษาไม่ เห็นด้วยกับ
คําสั่งหรือคําวินิจฉัยนั้น ให้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งหรือคํา
วินิจฉัยแล้วแต่กรณี
/หลักเกณฑ์
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หลักเกณฑ์และวิธีการอุ ท ธรณ์ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการอุทธรณ์ ให้ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลั ย
กําหนด
หมวด ๑๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๑ นั กศึกษาระดับบั ณฑิ ตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี การศึ กษา ๒๕๖๐ หรือศึกษาในหลั กสูตรระดั บ
บั ณฑิ ตศึ กษาที่ พั ฒ นาหรื อปรั บปรุ งตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ ใช้ ข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบ
ประกาศ และคํ าสั่ งของมหาวิทยาลั ย มาใช้ บั งคับกับการศึกษาในระดับบั ณฑิ ตศึ กษา จนกว่าจะจบหลั กสู ตรหรือพ้ น
สถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๖๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบดุษฎี นิพนธ์ ตามข้อ ๖๑ กรณี แต่งตั้งเพิ่มเติม อาจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า ๓ คน
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
องค์การ อินทรัมพรรย์
(รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์)
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ : เหตุผลที่ออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บังคับใช้มาระยะหนึ่ง ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษาใหม่ ดังนั้น
เพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับ
ฉบับนี้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้หลักเกณฑ์
การกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการของบุ คลากรมหาวิทยาลัย สอดคล้ องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลั กเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย สุโ ขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับ
ไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับ นี้ เรี ย กว่า “ข้อบั งคับมหาวิท ยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราช ว่าด้ว ยการกาหนดตาแหน่ ง
ทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

ว่ า ด้ ว ยการก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของ
ว่ า ด้ ว ยการก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของ
ว่ า ด้ ว ยการก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของ
ว่ า ด้ ว ยการก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของ

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ครองตาแหน่งทางวิชาการในสังกัด
มหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยว่าจ้างให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง
ซึ่ ง จั ด ท าขึ้ น โดยอาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ
พนักงานมหาวิทยาลัย และได้ขอตาแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับนี้
“ตาแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
“หน่ ว ยงาน” หมายความว่ า สาขาวิ ช า ส านั ก หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ
ในด้านการสอนและวิจัย
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ชุ ด วิ ช า“ หมายความว่ า ชุ ด สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ห รื อ สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ถ่ า ยทอดเนื้ อ หาสาระของชุ ด วิช า
ซึ่งมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีค่าไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตทวิภาค
“เอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า เอกสารการสอนชุดวิชา หรือประมวลสาระชุดวิชา
ของมหาวิทยาลัย
“เอกสารการสอนชุดวิช า” หมายความว่า หนังสือที่บรรจุเนื้อหาสาระของชุดวิช า แบ่งเนื้อหาสาระ
ออกเป็น ๑๕ หน่วย แต่ละหน่วยมี ๓ - ๕ ตอน แต่ละตอนมี ๒ - ๖ หัวเรื่อง ความยาวหน่วยละ ๔๐-๙๐ หน้า
มีค่าเท่ากับ ๖ หน่วยกิต สาหรับระดับปริญญาตรี
“ประมวลสาระชุดวิชา” หมายความว่า หนังสือที่บรรจุ เนื้อหาสาระของชุดวิชาแบ่งเนื้อหาสาระ
ออกเป็น ๑๕ หน่วย แต่ละหน่วยมี ๒ - ๕ ตอน แต่ละตอนมี ๒ - ๖ หัวเรื่อง ความยาวหน่วยละ ๓๐ - ๖๐ หน้า
มีค่าเท่ากับ ๖ หน่วยกิต สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
“แนวการศึกษา” หมายความว่า เอกสารหรือหลักฐานการสอนในรูปคู่มือการศึกษา (Study Guide)
จ าแนกเป็ น ๑๕ หน่ ว ย แต่ล ะหน่ ว ยประกอบด้ว ยแบบประเมินตนเองก่อนเรียน แผนผั งแนวคิด แบบบันทึก
สาระส าคั ญ กิ จ กรรมภาคปฏิ บั ติ หรื อ แบบฝึ ก ปฏิ บั ติ แบบประเมิ น ตนเองหลั ง เรี ย นและแนวตอบกิ จ กรรม
รวมสื่อการสอนประเภทสไลด์คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ ภาพชุดหรือสื่ออื่นประกอบ
“คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ” หมายความว่ า คณะกรรมการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ
ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กาหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.พ.อ.
“คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยงาน” หมายความว่ า คณะกรรมการประจ าสาขาวิ ช า ส านั ก
หรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีภารกิจในด้านการสอนและวิจัย
“ระบบการศึกษาทางไกล” หมายความว่า ระบบการศึกษา ระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียน
และผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อประสม ได้แก่ สื่อ สิ่งพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อดิจิทัล
“คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนทางไกล” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ ก.พ.ว. แต่งตั้งขึ้น
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้ทั้งหมด
หรือบางส่วนแก่การแต่งตั้งบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการได้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๖ การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้
การพิจารณาแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งกระทาได้ ๒ วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ
ข้อ ๗ จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็น ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่น ไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นผลงานใหม่
(๒) ต้ อ งอ้ า งถึ ง บุ ค คลหรื อ แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ใ นผลงาน ทางวิ ช าการของตนเอง
เพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้ อ งไม่ ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ท างวิ ช าการจนละเลยหรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลของผู้ อื่ น
หรือสิทธิมนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลั กวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรื อวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ
(๕) ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทาการวิจัยในคน หรือสัตว์ บุคลากรจะต้องยื่นหลักฐาน
แสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดาเนินการ
ข้ อ ๘ ให้ ผ ลงานทางวิ ช าการในระบบการศึ ก ษาทางไกล มี คุ ณ ค่ า เสมอกั บ ผลงานทางวิ ช าการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. และตามที่กาหนดไว้ ในข้อบังคับนี้ และนามาเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้
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ข้อ ๙ ผลการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ต้ องประเมินคุณภาพการสอนของบุคลากรที่ครอบคลุม
ข้อมูลที่จาเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
และสามารถประเมิ น การเรี ย นรู้ ไ ด้ ผ ลถู ก ต้ อ งที่ สุ ด ทั้ ง ในระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรื อ
ศาสตราจารย์ บุคลากรต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เทียบค่า
ได้ไม่น้ อยกว่าสามหน่ ว ยกิตระบบทวิภ าค และมีความช านาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสารหลั กฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
สาหรับกรณีที่ บุ คลากรได้ทาการสอนหลายวิช าหรือสอนวิชาที่มีผู้ ส อนร่ว มกันหลายคน จะต้องเสนอ
เอกสารหลั ก ฐานที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น ผลการสอนในทุ ก วิช าหรือ ทุ ก หั ว ข้ อ ที่ บุ ค ลากรเป็ นผู้ ส อน แล้ ว แต่ กรณี
ที่ร วมกัน ได้ไม่น้ อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภ าค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบ
การสอนมาแล้ ว โดยผ่ านการประเมินจาก ก.พ.ว. ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดตามเอกสารแนบท้าย
ข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๐ การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนี ยบัตร
หรือ เพื่อสาเร็จการศึกษามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อบังคับนี้จะกระทามิได้ เว้นแต่บุคลากรได้แสดง
หลั กฐานว่าได้ทาการศึกษาหรื อวิจั ย เพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิช าการ
อย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดง
หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการนับระยะเวลาดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
การประเมินผลการสอนและการประเมินผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๒ การดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับนี้
ทุกขั้นตอนให้กระทาโดยลับ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด ๒
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ข้ อ ๑๓ ให้ มี ค ณะกรรมการขึ้ น คณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ของมหาวิทยาลัย” เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ว.” ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซง่ึ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ซึง่ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน เป็นกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ
(๔) ผู้อานวยการสานักวิชาการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้แต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด
ก.พ.ว. อาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือสองคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
ก.พ.ว. อาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน นอกจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกก็ได้
ข้อ ๑๔ ก.พ.ว. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอข้อวินิจฉัยเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) พิ จ ารณาเสนอข้ อ วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ ความผิ ด ทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการและ
การถอดถอนบุคลากรออกจากตาแหน่งทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาเสนอข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับการทบทวนตามข้อบังคับนี้ต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการนับระยะเวลาดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ในตาแหน่ง
การประเมินผลการสอนในระบบการศึกษาทางไกล และการประเมินผลงานทางวิชาการ ตลอดจนวางหลักเกณฑ์
อื่นๆ อันจาเป็นเพื่อการดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยจัดทาเป็นประกาศ ก.พ.ว.
(๕) กาหนดลักษณะของเอกสารหรือผลงานวิชาการรูปแบบอื่นในการขอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ โดยจัดทาเป็นประกาศ ก.พ.ว.
(๖) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ คณะอนุ ก รรมการ
ประเมินผลการสอนทางไกล หรือคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
(๗) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งตลอดระยะเวลาที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรณีที่ป ระธานกรรมการพ้ น จากตาแหน่ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ประธานกรรมการผู้ นั้ นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งประธานกรรมการใหม่
ข้อ ๑๖ ให้กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๓ ปี ก่อนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
จะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยคัดสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ในกรณี ที่ กรรมการพ้ นจากต าแหน่ งตามวาระ แต่ สภามหาวิ ทยาลั ยยั งมิ ได้ แต่ งตั้ งกรรมการใหม่ ให้ กรรมการ
คณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่นที่มิใช่การพ้นตามวาระ
และสภามหาวิทยาลั ยยั งมิได้ แต่ งตั้ งประธานกรรมการหรื อกรรมการใหม่ ให้ ถื อว่ า ก.พ.ว. ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หรือกรรมการเท่าที่มีอยู่
หากต าแหน่ งประธานกรรมการว่ างลงตามวรรคหนึ่ ง ให้ รองประธานกรรมการหรื อกรรมการซึ่ งที่ ประชุ มเลื อก
แล้วแต่กรณี ทาหน้าที่รักษาการประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่
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ข้อ ๑๘ การประชุม ก.พ.ว. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม การลงมติ ข องที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก เว้ น แต่ มี ก ฎหมาย กฎ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ
ในเรื่องดังกล่าวกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด ๓
คุณสมบัติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ
ข้ อ ๑๙ การแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากบุ ค ลากร
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า บุคลากรต้องดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา
และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี
(๒) กรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า บุคลากรต้องดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา
และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ
(๓) กรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า บุคลากรต้องดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา
และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน
(๔) กรณีที่บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า สามหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งมาแล้ว อาจนาระยะเวลา
ระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนหรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมคานวณเวลาในการสอน
ได้ไม่เกินสามในสี่ส่วนของเวลาที่ทาการสอน
(๕) กรณีที่อาจารย์ ได้รั บ วุฒิ การศึกษาเพิ่ม ให้ นับระยะเวลาในการปฏิบัติ ห น้าที่ในตาแหน่งอาจารย์
ก่อนได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
รวมกัน เพื่อขอแต่งตั้งตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ไ ด้ตามอัต ราส่ ว นของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใ นคุ ณ สมบั ติ
เฉพาะตาแหน่ง
ข้อ ๒๐ ผลงานทางวิชาการที่บุคลากรขอดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน
ซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ หรือ
(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง หรือ
(๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และ ตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม
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ส าหรั บ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ทางวิช าการสาขาวิช าทางสั ง คมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์นั้น
บุ คลากรอาจใช้ผ ลงานทางวิช าการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิช าการรับใช้สังคม หรือบทความทางวิช าการ
ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) (๓) และ (๔) ได้
หมวด ๔
คุณสมบัติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ
ข้อ ๒๑ การแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งจากบุคลากรที่ ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ข้ อ ๒๒ ผลการสอนของบุ ค ลากรที่ ข อด ารงต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ นอกจากจะต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ
ตามข้อ ๙ แล้ว ต้องมีความชานาญพิเศษในการสอนในระบบการศึกษาทางไกลเพิ่มด้วย
ข้อ ๒๓ ผลงานทางวิชาการที่บุคลากรขอดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ อาจเสนอผลงานทางวิชาการ
ได้ ๒ วิธี ได้แก่ วิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒
ข้อ ๒๔ วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ หรือ
(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง
โดยผลงานที่กาหนดไว้ตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องมีตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่มประกอบด้วย
ข้อ ๒๕ วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ
(๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ
(๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี
ส าหรั บ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการสาขาวิ ช าทางสั ง คมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์
โดยวิธีที่ ๒ นั้น บุคลากรอาจใช้ตาราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม
แทนผลงานตาม (๑) (๒) และ (๓) ได้
หมวด ๕
คุณสมบัติ ผลงาน ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ
ข้อ ๒๖ การแต่งตั้ งบุ คลากรให้ ด ารงต าแหน่ งศาสตราจารย์ ให้ แต่งตั้ง จากบุ คลากรที่ ด ารงต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ข้อ ๒๗ ผลการสอนนอกจากจะต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๙ แล้ว บุคลากรต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่ง
วิชาใดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๒๘ ผลงานทางวิชาการที่บุคลากรผู้ขอดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ อาจเสนอผลงานทางวิชาการ
ได้ ๒ วิธี ได้แก่ วิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒
ข้อ ๒๙ วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นระดั บ นานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง
โดยผลงานที่กาหนดไว้ตาม (๑) และ (๒) ต้องมีตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม ประกอบด้วย
ข้อ ๓๐ วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นระดั บ นานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๕ เรื่อง
ข้อ ๓๑ ภายใต้บังคับข้อ ๓๐ สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์สาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ บุคลากรอาจเสนอผลงานทางวิชาการได้เพิ่มอีก ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑.๑ ผลงานวิ จั ย ๒ เรื่ อง ซึ่ งต้ องได้ รั บการเผยแพร่ ในวารสารวิ ชาการที่ อยู่ ในฐานข้ อมู ลระดั บนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
๑.๒ ผลงานวิ จั ย ๑ เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล
ระดั บ นานาชาติ ต ามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรื อ ฐานข้ อ มู ล TCI กลุ่ ม ๑ และผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๒ เรื่อง
โดยผลงานที่กาหนดไว้ตาม ๑.๑ และ ๑.๒ ต้องมีตารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม ประกอบด้วย
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๒.๑ ผลงานวิจั ย ๓ เรื่ อง ซึ่ งต้ องได้ รั บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ ในฐานข้ อมู ลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
๒.๒ ผลงานวิ จั ย ๑ เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๓ เรื่อง หรือ
๒.๓ ตารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม

166
หมวด ๖
วิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ
ข้อ ๓๒ บุคลากรประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ให้ยื่นคาขอตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือหน่วยงานจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ต่ อ ก.พ.ว. ตามแบบค าขอรั บ การพิ จ ารณาก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการพร้ อ มด้ ว ยผลงานทางวิ ช าการ
ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการประจาหน่วยงานที่ บุคลากรขอกาหนดตาแหน่งสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติและ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่ระบุไว้ในคาขอตลอดจนสาขาวิชา ประเภท และจานวนของผลงานทางวิชาการ
ในเบื้องต้นให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
หากคาขอขั้นต้นมีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้อง หรือผลงานทางวิชาการไม่ครบถ้วน ให้คณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งสังกัดแจ้งให้บุคลากรผู้นั้นทราบ และให้ดาเนินการแก้ไขหรือจัดหาผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มเติม และให้คณะกรรมการประจาหน่วยงานที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งสังกัดส่งผลงานให้สานักวิชาการ
ข้อ ๓๔ บุ คลากรผู้ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิ ชาการจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบั งคับ นี้ นั บ แต่วัน ที่ส านั กวิช าการรั บเรื่อง ให้ ส านักวิช าการดาเนินการส่ งเรื่องให้ ก.พ.ว. เพื่อแต่งตั้ง
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอนทางไกลและคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น
ผลงานทางวิชาการต่อไป
ข้อ ๓๕ ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนทางไกลที่ ก.พ.ว. แต่งตั้ง ทาหน้าที่ประเมินผลการสอน
ทางไกล และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรผู้ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ว. กาหนด
เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอนทางไกล และคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ด าเนิ น การ
ตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้เสนอผลการประเมินต่อ ก.พ.ว.
ข้อ ๓๖ ในการประเมินผลงานทางวิชาการโดยวิธีปกตินั้น ให้ ก.พ.ว. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการ ก.พ.ว. หนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกจานวนสามถึงห้าคน
ให้ผู้อานวยการสานักวิชาการเป็นเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.พ.ว.อาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ตามวรรคหนึ่ง ให้ แต่ งตั้งจากบัญชีรายชื่ อผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ส าหรั บ สาขาวิช านั้ น ๆ หรื อรายชื่อที่ ก.พ.อ.กาหนดเพิ่ มเติม ซึ่งต้องเป็นบุ ค คลภายนอกมหาวิ ทยาลั ย และมี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่เสนอขอ
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ในกรณี ที่ บุ ค ลากรขอเสนอผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คม ก.พ.ว. อาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นชุ ม ชน
หรื อ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ชุ ม ชนที่ มี ค วามรู้ ห รื อ ความเชี่ ย วชาญเกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ เ สนอขอ ท าหน้ า ที่
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.
ก่อนดาเนินการแต่งตั้ง
การประชุมคณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิช าการของบุ คลากรที่ข อดารงตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.ว. กาหนด
การประชุมคณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ประเมิ นผลงานทางวิช าการของบุ คลากรที่ข อดารงตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ต้องให้มีการประชุม
ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติของที่ประชุมสาหรับการขอโดยวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ให้ถือเสียงข้างมาก
ข้อ ๓๗ ในการขอผลงานเพิ่มเติม คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนทางไกล หรือคณะกรรมการ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ แล้ ว แต่กรณี อาจกาหนดให้ บุคลากรที่ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการส่ งผลงานเพิ่มเติมอี ก ได้
โดยเสนอเรื่องให้ ก.พ.ว. พิจารณาก่อน
บุคลากรที่ขอกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้ องดาเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ แจ้ง
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าบุคลากรที่ขอกาหนดตาแหน่งไม่ประสงค์ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
หากผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการไม่อาจดาเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสอง
ให้ยื่นคาขอผ่อนผันต่อ ก.พ.ว. ก่อนสิ้นเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ก.พ.ว. อาจพิจารณาขยายกาหนดเวลาดาเนินการ
ได้หนึ่งครั้ง และมีกาหนดไม่เกิน ๙๐ วัน
ข้อ ๓๘ กรณีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับตาแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้ เคย
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการมาแล้ ว หากมีการนาผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอ เพื่อพิจารณากาหนด
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการมาก่ อ นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า โดยบุ ค ลากร
ผู้ขอคนเดิม หรือบุคลากรผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิม
แต่ ล ะชิ้ น ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณามาแล้ ว ไม่ ต้ อ งพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการนั้ น ใหม่ อี ก เว้ น แต่ ค ณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย
ข้ อ ๓๙ เมื่ อ ก.พ.ว. ได้ พิ จ ารณาความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอนทางไกล
และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้ ก.พ.ว. พิจารณาและสรุปผลพร้อมทาความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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ข้อ ๔๐ ในกรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของบุคลากรที่ขอกาหนด
ต าแหน่ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ห รื อ ไม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ต ามที่ ก าหนด นั้ น ก.พ.ว. อาจยกเว้ น การประชุ ม โดยให้ ถื อ เอา
ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็นผลการพิจารณาของ ก.พ.ว. และให้ เ สนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
พิจารณาเลยก็ได้
ข้ อ ๔๑ เมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเห็ น ชอบและอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค ลากรด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการใดแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) บุ ค ลากรประเภทข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกคาสั่ งแต่งตั้ง และแจ้ง ให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(๒) บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกคาสั่งแต่งตั้ง
(๓) บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย น าเสนอ ก.พ.อ.
เพื่ อ ด าเนิ น การทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ข้อ ๔๒ การสั่ งแต่งตั้งตามข้อ ๔๑ ให้ มีผ ลย้อนหลั ง นับตั้งแต่ วันที่สานักวิชาการได้รับเรื่อง หรื อวันที่
สานักวิชาการได้รับผลงานเพิ่มเติมครบถ้วน แล้วแต่กรณี
ในคาสั่งแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้ระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของตาแหน่งทางวิชาการนั้นไว้ด้วย
ข้ อ ๔๓ ในกรณี ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาแล้ ว ไม่ เ ห็ น ชอบและไม่ อ นุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค ลากร
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยให้บุคลากร
ผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วันทาการ นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
หมวด ๗
วิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ข้อ ๔๔ การแต่งตั้งบุ คลากรให้ ดารงต าแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
แล้ ว แต่ ก รณี ให้ ก ระท าเมื่ อ ผู้ เ สนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิช าการมี คุ ณ สมบั ติเ ฉพาะที่ ต่า งไปจากที่ กาหนด
ในหมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ แล้วแต่กรณี หรือบุคลากรเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่างไปจากสาขาวิชาที่ดารงตาแหน่งอยู่เดิม เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กาหนดให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้ง
บุคลากรให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน
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การแต่งตั้งให้บุคลากรดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ โดยวิ ธี พิ เ ศษ ให้ เ สนอผลงานทางวิ ช าการ
และให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อยห้าคนพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
(๒) การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะ
วิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ
โดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อยห้าคนพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิ ชาการ ต้องมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
(๓) การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธี พิเศษ ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้ เฉพาะวิธีที่ ๑
เท่านั้น และให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์โดยวิ ธีปกติโดยอนุโลม
โดยให้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนอย่ า งน้ อ ยห้ า คน พิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการ โดยการตั ด สิ น
ของที่ ป ระชุ ม ต้ อ งได้ รั บ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สี่ ใ นห้ า เสี ย ง ทั้ ง นี้ ผลงานทางวิ ช าการต้ อ งมี คุ ณ ภาพ
อยู่ในระดับดีเด่น
ข้อ ๔๕ แบบคาขอ แบบเสนอแต่งตั้ง แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทาง
ในการประเมิ นผลการสอนในระบบการศึ กษาทางไกลของบุ คลากรก าหนดต าแหน่ งทางวิ ชาการ ลั กษณะการมี ส่ วนร่ วม
ในผลงานทางวิช าการ คาจ ากัดความของผลงานทางวิช าการ ลั กษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิช ากา ร
ที่จาแนกตามระดับคุณภาพ และอื่น ๆ ของการแต่งตั้งให้บุคลากรดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ให้ดาเนินการตามแบบและวิธีการแต่งตั้งโดยวิธีปกติ
หมวด ๘
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๔๖ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด บุคลากรอาจเสนอ
ขอทบทวนผลการพิจารณาต่อ สภามหาวิทยาลัย และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง
โดยแสดงเหตุผ ลทางวิชาการสนั บ สนุน และการขอทบทวนดังกล่ าวแต่ล ะครั้ งให้ ยื่นเรื่องได้ภ ายในเก้ าสิบวัน
นับแต่วันที่รับทราบมติ
เมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ เรื่ อ งการขอทบทวนผลการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการแล้ ว
ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
มีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด
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ข้อ ๔๗ เมื่อ ก.พ.ว. ได้รับเรื่องตามความในข้อ ๔๖ วรรคสองแล้ว ให้ ก.พ.ว. ดาเนินการดังนี้
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ค าชี้ แ จงข้ อ โต้ แ ย้ ง มี เ หตุ ผ ลทางวิ ช าการ ให้ มี ม ติ รั บ ไว้ พิ จ ารณา โดยมอบ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคาชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้ง โดยมีเหตุผล
เพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ค าชี้ แ จงข้ อ โต้ แ ย้ ง มี เ หตุ ผ ลทางวิ ช ากา รและได้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ลเพิ่ ม เติ ม
จากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติมจากที่แต่งตั้งไว้เดิม จานวนสองถึงสามคน เพื่อพิจารณาคาชี้แจง
ข้ อโต้ แย้ งและผลงานทางวิ ชาการของผู้ ขอ ทั้ งนี้ ให้ ประธานคณะกรรมการ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อท าหน้ าที่ ประเมิ นผลงาน
ทางวิชาการชุดเดิมทาหน้าที่เป็นประธาน
ข้ อ ๔๘ กรณี มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ เพิ่ ม เติม
ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ สาหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชา การ
ของกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มนั้นด้วย
ข้อ ๔๙ สภามหาวิทยาลั ยอาจพิจ ารณาเฉพาะคาชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ที่ คุ ณ ภาพไม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ก าหนดเท่ า นั้ น หากผู้ ข อก าหนดต าแหน่ ง มี ผ ลงานทางวิช าการใหม่ เพิ่ ม เติ ม หรื อ
มีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องดาเนิ นการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่าวันที่ยื่น
ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวันเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการใหม่
หมวด ๙
ความผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ข้อ ๕๐ กรณีที่ตรวจพบว่าบุคลากรที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ได้ ระบุการมีส่วนร่วมในผลงาน
ไม่ตรงกับ ความเป็ น จริ ง หรื อมีพฤติการณ์ส่ อว่ ามี การลอกเลี ยนผลงานทางวิช าการของผู้ อื่ น หรือนาผลงาน
ทางวิช าการของผู้ อื่น ไปใช้ในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง
หรือนาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ
จากผลงานเดิ มของตนโดยไม่ อ้ างอิ งผลงานเดิ มตามหลั กวิ ชาการ ทั้ งนี้ ในลั กษณะที่ จะท าให้ เข้ าใจผิ ดว่ าเป็ นผลงานใหม่
หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่ อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระทา
การใด ๆ ที่ เ บี่ ย งเบนผลการศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย และไม่ เ สนอผลงานตามความเป็ น จริ ง ถื อ ว่ า บุ ค ลากรผู้ นั้ น
กระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
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ในกรณีที่ตรวจพบการกระทาผิดตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ.ว. เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อวินิจฉัย
ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยวินิจ ฉั ยว่าบุคลากรกระทาความผิด ในระหว่างการพิจารณาคาขอตาแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากรผู้นั้น ให้ยุติการพิจารณาคาขอตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวและห้ามมิให้บุคลากรผู้นั้น
ขอตาแหน่งทางวิชาการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ถ้าปรากฏว่าบุ คลากรผู้ นั้ น ได้ล อกเลี ย นผลงานทางวิช าการของผู้ อื่น ทั้ง หมด บุคลากรผู้ นั้นไม่ มี สิ ท ธิ
ขอตาแหน่งทางวิชาการอีกนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย
หากสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่าบุคลากรกระทาความผิด หลังจากที่มีการแต่งตั้งบุคลากรผู้นั้นให้ ดารง
ตาแหน่ งทางวิชาการแล้ว ให้ ถอดถอนบุ คลากรผู้นั้นออกจากตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
แล้วแต่กรณี และในกรณีตาแหน่งศาสตราจารย์ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องต่อ ก.พ.อ. เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๕๑ การถอดถอนออกจากตาแหน่งทางวิชาการ ให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง หรือวันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี และห้ามมิให้บุคลากรผู้นั้นขอตาแหน่งทางวิชาการเป็นเวลา ๕ ปี
หรื อ ไม่ มี สิ ท ธิ ข อต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอี ก นั บ แต่ วั น ที่ มี ค าสั่ ง ถอดถอน หรื อ วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ถอดถอน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕๒ ให้อธิการบดีสั่งให้มีการดาเนินการทางวินัยต่อบุคลากรผู้นั้นตามพฤติการณ์และความร้ายแรง
ของการกระทาความผิดเป็นกรณีๆ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๓ การพิจ ารณาแต่ งตั้ งบุ ค ลากรหรื อ การเสนอขอทบทวนผลการพิ จารณาผลงานทางวิช าการ
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องไว้แล้ว
และอยู่ระหว่างดาเนินการก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรผู้นั้น
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เดิมที่บังคับใช้อยู่ก่อน
ข้อ ๕๔ ในวาระเริ่มแรก มิให้นาความในหมวด ๔ คุณสมบัติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ และ
หมวดที่ ๕ คุณสมบัติ ผลงาน ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการก่อน
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่ต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ทาเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเดิมด้วย ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ
หรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (peer review) ที่ ม าจากหลากหลายสถาบั น ตามเอกสารแนบท้ า ย ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
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ข้อ ๕๕ ให้ผู้ซึ่งเป็น ก.พ.ว. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่ง
ทางวิ ช าการของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๒ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น ก.พ.ว.
ตามข้อบังคับนี้ต่อไปนี้จนกว่าจะครบวาระ และได้มีการแต่งตั้ง ก.พ.ว. ตามข้อบังคับนี้ขึ้นใหม่แล้ว
ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนทางไกล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วิจิตร ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย

คำนิยม
ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือ
งานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพือ่ ให้ได้มาซึ่งข้อมูล
คำตอบ หรือข้อสรุปรวมที่จะนำไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน)
หรือ การนำวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์
(งานวิจัยประยุกต์) หรือ การพัฒนาอุปกรณ์
หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์

รูปแบบ
อาจจัดได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รายงานวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และ
ชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจยั (Research
Process) อาทิ การกำหนดประเด็นปัญหา
วัตถุประสงค์ การทำวรรณกรรมปริทัศน์ โจทย์
หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
พิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล
การประมวลสรุปและให้ข้อเสนอแนะ การ
อ้างอิง และอื่นๆ
2. บทความวิจยั ที่ประมวลสรุป
กระบวนการวิจยั ในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความ
กระชับและสั้น สำหรับการนำเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการ หรือ
ในวารสารทางวิชาการ
3. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งนำ
งานวิจัยใช้ประกอบการเขียน

การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.กำหนด ทั้งนี้
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็น
รูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย
3. นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทาง
วิชาการที่เป็น ฉบับเต็มของการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยต้องมีคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้น หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องทำหน้าที่คัดสรร กลั่นกรอง รวมถึง
ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไข
ถ้อยคำ หรือรูปแบบการนำเสนอที่ถูกต้องก่อนการ
เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจ
เผยแพร่กอ่ นหรือหลังประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความ
ดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิทอี่ ยู่ในวงวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

เอกสารแนบท้าย
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2. ผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม

ผลงานทางวิชาการ

รูปแบบ

การเผยแพร่
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน
4. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนดทัง้ นี้ คณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่
คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้าง
เพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
ข้อกำหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น
ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
จัดทำเป็นเอกสารโดยมีคำอธิบายอย่างชัดเจน เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้
อุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value
ประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ 1. บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ หนังสือรวม
Chain) ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้ ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อ
บทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มี
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
อุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดขี ึ้นและ
หนังสือประมวลบทความ (Proceedings) และมี
ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาหรือการ
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ การประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น
แก้ปัญหาอุตสาหกรรม
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน
• ข้อมูลของสถานการณ์ปญ
ั หาก่อนการ
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์หรือสื่อ
ดำเนินการ
• หลักฐานการมีสว่ นร่วมและการยอมรับของ อิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการ
ประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่ง
ผู้ใช้
ร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรมหรือหากไม่มี

คำนิยม
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ผลงานทางวิชาการ

คำนิยม

•

•

•

•

•

รูปแบบ
คำอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทาง
อุตสาหกรรม (Solution Method)
คำอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้
และการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องมาใช้
คำอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการวิจยั
คำอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ของอุตสาหกรรมนั้นหรือ
ต่อทัง้ วงการอุตสาหกรรมนั้น
คำอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ
ในการนำกลับมาใช้ในการเรียนการสอน
เช่นการเขียนตารา หรือการปรับปรุงเนือ้ หา
ในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา

การเผยแพร่
จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วม
ทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมี
เอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงาน
วิชาการเพื่ออุตสาหกรรมและมีการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน
3. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจาก
ผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (licensing
agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนือ้ หา
รูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้เปิดเผยโดยมีเนื้อหาหรือ มีเอกสารประกอบที่มี
เนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่
ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐาน
รับรองว่าได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว
5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่
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3.ผลงานวิชาการเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และการเรียนรู้

ผลงานทางวิชาการ

รูปแบบ

การเผยแพร่
แสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหรือ
กิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดทำเอกสาร
ประกอบที่มีเนือ้ หาตามรูปแบบของผลงาน
วิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
ผลงานวิชาการซึ่งอาจดำเนินงานในรูป
1. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผล
1. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
การศึกษา หรือการวิจัยเชิงทดลอง หรือการ การศึกษา บทความวิจัย หรือ
และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
วิจัยและพัฒนามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนา 2. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม และมีหลักฐานในการเผยแพร่
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์หรือแก้ไขปัญหาด้าน สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดใน ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน
การพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วย
อาจจัดทำเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มี
คำอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานสำคัญได้แก่
บรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
1. สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
พัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมิน
สอน
คุณภาพ
2. แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือ
3. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในรูปของ
ความน่าเชื่อถือที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการ
วารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.
เรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
กำหนดทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจ
พัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
เผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่อ
นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของ
อิเล็กทรอนิกส์
การสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็น
4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทาง
งานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับ
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีการ

คำนิยม
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4.ผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนานโยบายสาธารณะ

ผลงานทางวิชาการ

คำนิยม
ประยุกต์จากของเดิมจนเห็นได้ชัด เช่น เป็น
บทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่หรือเทคนิค
ใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอน และ
3. กระบวนการและผลลัพธ์ในการนำ
นวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนใน
สถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีข้อมูล
หลักฐานรับรองว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์โดยมีข้อมูล
หลักฐานรับรองว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทงั้ ในผู้เรียนและผู้สอน
เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทาง
วิชาการด้านอื่น อันนำไปสู่ข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด
หรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
หรือการนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้
จัดทำเป็นเอกสาร โดยมีคำอธิบายทางวิชาการ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพ
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่ต้องการแก้ไข โดยมี
เหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้
โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน คำสั่ง
หรือมาตรการอืน่ ใด เป็นผลผลิต (output)

รูปแบบ

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1.ได้มีการนำเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คำสั่ง
หรือมาตรการอืน่ ใด พร้อมคำอธิบายต่อผู้มีส่วนได้
เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบาย
สาธารณะนั้นๆ ทั้งได้มีการนำไปสู่การพิจารณา
หรือดำเนินการโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง

การเผยแพร่
บรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสถาบัน
5. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานทาง
การศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคำอธิบาย
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดขึ้นกับผู้สอน
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5. กรณีศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

คำนิยม
ภาครัฐนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย
กฎหมาย แผน คำสั่ง หรือมาตรการอื่นใด
ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิด
ผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่น
หรือระดับนานาชาติ
งานเขียนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาบุคคลหรือ
สถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหาร
จัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริง มาจัดทำ
เป็นกรณีศึกษาเพือ่ ใช้ในการสอน (Teaching
case study) ทั้งนี้โดยเป็นการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของ
ปัญหาและปัจจัยอื่นๆมาประกอบการตัดสินใจ
และกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตาม
หลักวิชา หรือทำข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร
หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรม ของ
บุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กร เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ หาเหตุผลและแนว
ทางการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพื่อ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจ
ตัดสินใจคดีนั้นๆ
เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วยคูม่ ือการสอน (Teaching Notes)
และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว
มีองค์ประกอบครบถ้วนคือ บทนา เนื้อหา และ
บทส่งท้าย

รูปแบบ
รวมทัง้ มีการคาดการณ์ผลลัพธ์ (outcome)
และผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย

เผยแพร่ในลักษณะของสิง่ ตีพิมพ์หรือสิง่ พิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตัง้ เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพหรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวม
กรณีศกึ ษาที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

การเผยแพร่
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6.งานแปล

ผลงานทางวิชาการ

คำนิยม
จำนวนกรณีศึกษาที่จะนำมาแทนผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ
กำหนด
งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงาน
วรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญาหรือ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบาง
สาขาที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าในสาขา
นั้นๆ ซึ่งเมื่อนำมาแปลแล้วเป็นการเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัดเป็น
การแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือ
แปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็น
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึง่
-

รูปแบบ

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธกี ารพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาทิ
การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
กว้างขวางมากกว่าการใช้ในบทเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตร ซึ่งจำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึง่ ที่
อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจ
ใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้
เช่นกัน
ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการ
เผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/และ หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้นและต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว

การเผยแพร่
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คำนิยม

งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำ
หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อยในลักษณะอื่นๆอัน
เป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
และมีหลักวิชา รวมทัง้ แสดงสถานะล่าสุดทาง
วิชาการ (state of the art) ของ
สาขาวิชานั้นๆ เป็นการรวบรวมคำ หรือหัวข้อ

ผลงานทางวิชาการ

7.พจนานุกรม
(dictionary) สารานุกรม
(encyclopedia) นามานุ
กรม (directory) และงาน
วิชาการอื่นในลักษณะ
เดียวกัน

-

รูปแบบ

ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
กรณีอยู่ระหว่างการพิจารณา หากคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยู่ในวิสัย
ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นได้ ทั้งนี้
เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อย
แล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา โดยไม่ต้องนำงานแปลดังกล่าวไป
เผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึง่
กรณีที่ได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของงาน
แปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ กำหนด การนำ
งานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหา
ในงานแปลเพื่อนามาเสนอขอกำหนดตาแหน่งทาง
วิชาการครั้ง
ใหม่ สามารถกระทำได้ แต่ให้มีการประเมิน
คุณภาพงานแปลนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบันดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธกี ารพิมพ์ หรือ

การเผยแพร่
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9.ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
สุนทรียะ ศิลปะ

ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์แสดงให้
เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม
หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึง

คำนิยม
หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงาน
ของนักวิชาการคนเดียว มีคำนำที่ชี้แจง
หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่นำมาใช้
รวมทัง้ อธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรม
รวม หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วย
ย่อย รวมทั้งดัชนีค้นคำ ในกรณีที่จำเป็น
8.ผลงานสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงาน
การสร้างสรรค์ พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือ
จุลินทรียท์ ี่มีคุณลักษณะพิเศษ
สาหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์
อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยวิทยาทีเ่ ป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ

ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
กว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบันดังนี้
1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการ
แสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การ
บันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
2. เอกสารประกอบ ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ
เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ตอ้ งได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
กว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบาย
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดง
หลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี หลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
รวมทัง้ กระบวนการและ/หรือเทคนิคในการ

ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือ
เอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงแนวคิดในการ
วิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการใน
การวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติ
ต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐาน และคุณสมบัติ
พิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของ
การนำไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และ
ศักยภาพของผลกระทบจากการนำไปใช้ในแง่
เศรษฐกิจหรือสังคม

รูปแบบ
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สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
ความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

11.ซอฟต์แวร์

การเผยแพร่
เกี่ยวข้อง (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบันดังนี้
1. วรรณกรรมต้นแบบ เอกสารประกอบ ต้อง
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการ
แสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การ
บันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
ทั้งนี้ตอ้ งได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
กว้างขวางมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
อาจทำได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่มหรือสื่อ มีหลักฐานการนำสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้
อิเล็กทรอนิกส์
อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
1. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจน
เกี่ยวข้อง ทั้งนีต้ ้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว
ประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
ทำให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือส่งเสริมความรู้หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึง่ ๆ หรือ หลาย
สาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็น
รายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของ
ผลงานนั้นด้วย
อาจจัดทำได้หลายรูปแบบทัง้ ที่เป็นรูปเล่ม หรือ มีหลักฐานการนำซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่

คำนิยม
รูปแบบ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของ
สร้างงานมีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้
ผลงาน มีการนำเสนอพร้อมคำอธิบายอัน
เกิดการตีความและประเมินคุณค่าในหมู่ของ
กอรปด้วยหลักวิชาที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ ผู้รับงาน
ความเข้าใจในความหมายและคุณค่าของ
ผลงานเช่น ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวรรณกรรม
ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้าน
สถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่นๆ

10.สิทธิบัตร (patent)

ผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการ

คำนิยม
ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการ
ประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีการประยุกต์หลัก
วิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งดังต่อไปนี้
1. การดำเนินโครงการที่มีลกั ษณะการพัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
(Numerical method) หรือการดำเนินงาน
ลักษณะ Engineering Design ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง
2. งานที่มีลักษณะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (Source
code) เพื่อพัฒนาระบบทำงานให้ดีขึ้น โดยมี
การปรับปรุงระบบอย่างมีนัยสำคัญ
3. โครงการที่มกี ารเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพ
และประเมินผล เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าหลังจากการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้ว

รูปแบบ
การเผยแพร่
1. มีคำอธิบาย/ชี้แจง โดยชัดเจนประกอบ
เกี่ยวข้อง ทั้งนีต้ ้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว
ผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งาน
ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
หลักการของวิธกี ารทำงานและหน้าที่ของ
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจนเพื่อ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนา
และความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้าง
องค์ความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา
หนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้ อย่างไร ในแง่ใด
2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็น
รายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของ
ผลงานนั้นด้วย
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12.ผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สังคม

ผลงานทางวิชาการ

คำนิยม
ระบบการทำงานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการ
ปรับปรุงระบบหรือสำรวจความต้องการ
รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วดั ที่ชัดเจนซึ่ง
มิได้นำเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่าง
เดียว ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้อง
ลักษณะงานวิจยั และพัฒนา
ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่
ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดย
ประจักษ์ต่อสาธารณะ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ ีขึ้นทางด้าน
ใดด้านหนึง่ หรือหลายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถี
ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม อาชีพ
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง คุณภาพ
ชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่
การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญารูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้
เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการ
ตระหนัก และการรับรู้ปัญหาและแนว
จัดทำป็นเอกสาร โดยมีคำอธิบาย/ชี้แจงโดย
ชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ตอ่
สังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดขี ึ้นและเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้าง
ความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา
หนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชา และสามารถนาไป
อ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นทีป่ ระจักษ์ใน
ประเด็นต่อไปนี้
• การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• การมีส่วนร่วมและการยอมรับของ
สังคมเป้าหมาย
• การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิด

รูปแบบ

ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานใน
พื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และจะต้องมี
การเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดย
การเผยแพร่นั้น จะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสาร
หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือ
ศึกษาค้นคว้าต่อไปได้

การเผยแพร่
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13.ตำรา

ผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการทีใ่ ช้สำหรับการเรียนการสอนทั้ง
วิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากนำ

คำนิยม
ทางแก้ไขของชุมชน

รูปแบบ
การเผยแพร่
หรือกระบวนการที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
• การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
• การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• การสรุปแนวทางการธารงรักษาหรือ
การนำไปขยายผลหรือการปรับปรุง
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติม อื่นๆ
เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็น
ภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ จดหมาย
ยืนยันถึงผลประกอบการกำไร หรือความ
เอื้ออำนวยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือภาคประชาสังคม ที่ได้รับผลประโยชน์
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดง
เรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป
หลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมินโดยคณะ
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ผลงานทางวิชาการ

คำนิยม
ข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของ
บุคลากรหรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษา
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบ
เรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนกำหนดให้เป็น
แกนกลาง ซึง่ สัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่น
อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และ
สารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่
เป็นมาตรฐานวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อัน
เป็นความรู้สำคัญที่มีผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อวงวิชาการนั้นๆ
เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัย เมื่อ
พิจารณาถึงวันที่บุคลากรยื่นเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ทั้งนี้ บุคลากรจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องใน
หลักสูตรที่ใช้ตำราเล่มที่เสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตำรา” นี้อาจได้รับ
การพัฒนาขึ้นจากเอกสารคำสอนจนถึงระดับ
ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็น
บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานัน้ แต่สามารถ
อ่านและทำความเข้าใจในสาระของตำรานั้น

รูปแบบ
การอ้างอิงบรรณานุกรม และดัชนี้ค้นคำ ทั้งนี้
อาจควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์
การอธิบายสาระสำคัญ มีความชัดเจน โดยอาจ
ใช้ข้อมูลแผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผู้อา่ นสามารถทำความเข้าใจใน
สาระสำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบันดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธกี ารพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น
การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม e-learning online
learning
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับการเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวน
พิมพ์ เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวาง
ในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการ
เผยแพร่จาก คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้น กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมิน
คุณภาพ ของ “ตำรา” แล้ว ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กำหนด การนำ “ตำรา” นั้น ไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาใน “ตำรา” เพื่อนำมา
เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่
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14.หนังสือ

ผลงานทางวิชาการ

คำนิยม
ด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น
หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็น
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน
ไปแล้ว จะนำมาเสนอเป็นตำราไม่ได้ เว้นแต่
จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นตำรา
งานวิชาการทีเ่ กิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้
ในเรือ่ งใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่าง
เป็นระบบประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็น
แกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สมั พันธ์กัน มี
ความละเอียดลึกซึ้งใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน
วิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริม
ปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จำเป็นต้อง
สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของ
หลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร
และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ เนื้อหาสาระ
ของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณา
ถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอกำหนดตาแหน่งทาง
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ
เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง
บรรณานุกรม ดัชนีค้นคำที่ทันสมัยและครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศกึ ษาประกอบด้วยก็ได้
ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. เป็นงานที่นกั วิชาการเขียนทัง้ เล่ม
(Authored Book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบ
เรียงขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มี
รากฐานวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการ
2. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งใน
หนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (Book Chapter)
โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหา
วิชาการ ซึง่ ผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระ

รูปแบบ

เผยแพร่ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง โดยจะต้อง
แสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบันดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธกี ารพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาทิ
การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสานักพิมพ์ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง
กว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนี
หนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่
อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่
ได้เช่นกัน

การเผยแพร่
สามารถกระทำได้แต่ให้มกี ารประเมินคุณภาพ
“ตำรา” ที่ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อกี ครั้ง
หนึ่ง
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15.บทความทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

รูปแบบ
วิชาการ
สาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็น
งานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบมีการ
วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธวี ิทยาอัน
เป็นที่ยอมรับจนได้
ข้อสรุปที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้
กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุ
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน
จำนวนบทที่จะนำมาแทนหนังสือ 1 เล่ม ให้
เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็น ประกอบด้วยการนำความที่แสดงเหตุผลหรือ
ที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน
ที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลัก กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป
วิชาการโดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อ
มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ใน สมบูรณ์
ประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จาก
แหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทาง
วิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

คำนิยม

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผา่ นการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (Peer Reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบันดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทาง
วิชาการ ทั้งนีว้ ารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่
เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่
มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆประเมิน

การเผยแพร่
กรณีที่ได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพแล้วไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่ก.พ.อ.กำหนด การนำ “หนังสือ” นั้น
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ”
เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ครั้งใหม่ สามารถกระทำได้ แต่ให้มีการประเมิน
คุณภาพ “หนังสือ”ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้น
ใหม่อกี ครั้งหนึ่ง
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ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชา
ใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่
สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและ
วิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือ
สำคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน

ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตามหลักสูตของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สะท้อนให้
เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่าง
เป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร

17. เอกสารคำสอน

คำนิยม

16.เอกสารประกอบ
การสอน

ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่
เมื่อได้เผยแพร่“บทความทางวิชาการ” ตาม
ลักษณะข้างต้นแล้วการนำ “บทความทาง

เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
วิชาที่ตนสอนประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร)
และมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนีเ้ พิ่มขึน้ เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียนเรียง

ต้องได้รับการจัดทำรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่าย
สำเนาเย็บเล่มหรือสื่ออื่นๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้
เผยแพร่โดยใช้เป็น “คำสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชา
นั้นๆ มาแล้ว

วิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ส่วน
ใดส่วนหนึง่ เพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ
“บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึง่ จะกระทำ
ไม่ได้
เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตน อาจเป็นเอกสารที่จดั ทาเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสำเนา
สอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย เย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอม ที่ใช้
(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่ง ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแล้ว
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียง
คัดย่อเอกสารทีเ่ กี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบ
เสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เป็นต้น

รูปแบบ
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คำนิยม
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์ว่า
เอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือ
สำคัญของผู้เรียนที่นำไปศึกษาด้วยตนเองหรือ
เพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ

18. เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยการสอนจำนวน 5 หน่วยกิต ที่ใช้สอน
วิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาตรี ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา
ที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ ที่มี
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของเนื้อหา โดย
อาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน
จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการ
สอน จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้เรียนที่นำไป
ศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียน
ในวิชานั้นๆ
19. ประมวลสาระชุดวิชา หน่วยการสอนจำนวน 5 หน่วยกิต ที่ใช้สอน
วิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาโท ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่
สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ ที่มี

ผลงานทางวิชาการ

เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
วิชาที่ตนสอนประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร)
และมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนีเ้ พิ่มขึ้น เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียง

รูปแบบ
คัดย่อเอกสารทีเ่ กี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบ
เสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือ
กรณีศกึ ษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบ
ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มา
ของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย
เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
วิชาที่ตนสอนประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร)
และมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนีเ้ พิ่มขึน้ เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียง
คัดย่อเอกสารทีเ่ กี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบ
เสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือ
กรณีศกึ ษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบ
ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความทีม่ า
ของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย

ต้องได้รับการจัดทำเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือ
ถ่ายสำเนาเย็บเล่มหรือสื่ออื่นๆ ที่แสดงหลักฐานว่า
ได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คำสอน” ให้แก่ผู้เรียนใน
วิชานั้นๆ มาแล้ว

ต้องได้รับการจัดทำเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือ
ถ่ายสำเนาเย็บเล่มหรือสื่ออื่นๆ ที่แสดงหลักฐานว่า
ได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คำสอน” ให้แก่ผู้เรียนใน
วิชานั้นๆ มาแล้ว

การเผยแพร่
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ผลงานทางวิชาการ

คำนิยม
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของเนื้อหา โดย
อาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน
จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการ
สอน จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้เรียนที่นำไป
ศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียน
ในวิชานั้นๆ

รูปแบบ
คัดย่อเอกสารทีเ่ กี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบ
เสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือ
กรณีศกึ ษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบ
ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความทีม่ า
ของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย

การเผยแพร่
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการทีเ่ ป็นบุคคลภายนอก
พ.ศ. ๒๕๖๑
---------------------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บปรุงระเบี ยบมหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราชว่าด้ว ยเบี้ยประชุม
กรรมการที่ เป็ นบุ คคลภายนอกให้ มี ความเหมาะสมยิ่ งขึ้ น อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และ (๘)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ย สุ โขทั ยธรรมาธิ ราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ
ที่เป็นบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการที่เป็น
บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“กรรมการ” หมายความว่ า กรรมการ อนุ ก รรมการ คณะท างานและผู้ ร่ ว มผลิ ต หรื อ
ผู้ร่วมปรับปรุงผลงานทางวิชาการที่สภาวิชาการหรือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลแต่งตั้ง หรืออธิการบดี
แต่งตั้งและกาหนดองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ไว้โดยข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
“บุ ค คลภายนอก” หมายความว่ า บุ ค คลที่ มิ ได้ เป็ น ข้ าราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ลู กจ้ างประจ าเงิน งบประมาณแผ่ น ดิ น และลู ก จ้างเงิน รายได้ ของมหาวิท ยาลั ย และหมายความรวมถึ ง
บุคคลที่มิได้ปฏิบัติงานประจาหรือมีตาแหน่งงานประจาในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้กรรมการซึ่งเป็ น บุคคลภายนอกได้รับ เบี้ยประชุม กรรมการเป็นรายครั้งในอัตรา
ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานกรรมการ อัตราคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้งที่มาประชุม
(๒) กรรมการ อัตราคนละ ๑,๖๐๐ บาทต่อครั้งทีม่ าประชุม
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ข้อ ๖ กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่ง ให้ได้รับเบี้ยประชุม กรรมการสาหรับการประชุม
คณะกรรมการนั้นแล้วแต่กรณี เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการเบิก จ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการตามระเบียบนี้
ข้อ ๘ เบี้ยประชุมกรรมการตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิการบดีกาหนด
ข้อ ๙ ให้ อธิการบดี รักษาการตามระเบี ยบนี้ และให้ มี อานาจออกประกาศหรือคาสั่ งเพื่ อปฏิ บั ติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ห รื อ ต้ อ งตี ค วามตามระเบี ย บนี้ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วิจิตร ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ าย
ในการเดิ นทางไปราชการในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ มี ความเหมาะสมยิ่ งขึ้ น อาศั ย อ านาจตามความใน
ข้อ ๑๕ (๕) (๗) และข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
ไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖
บรรดาระเบียบ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง และมติอื่นใดในส่ว นที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ห รื อ
ซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ผู้ บ ริ ห าร” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิ ช า
ผู้อานวยการสานักและสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า สานักหรือสถาบัน
ผู้ช่วยอธิการบดี รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา รองผู้อานวยการสานักและสถาบัน หรือรองหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือสถาบัน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการ
กองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
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“ที่ตั้งมหาวิทยาลั ย ” หมายความว่า ที่ตั้งมหาวิทยาลั ย สุ โขทัยธรรมาธิราชและให้ ห มายความ
รวมถึงศูนย์วิทยพัฒนา
“ผู้เดินทาง” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
และให้ ร วมถึ ง บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย มี ค าสั่ ง หรื อ อนุ มั ติ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ร าชการให้ แ ก่
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิ งหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทานองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ข้อ ๗ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู้ดารงตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ให้เบิกจ่าย ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการในฐานะผู้บริหาร ให้เบิกจ่ายในอัตราตามตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
(๒) กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการที่มิใช่ในฐานะผู้บริหาร ให้เบิกจ่ายในอัตราตามตาแหน่งที่ครองอยู่
ในกรณีผู้ครองตาแหน่งที่มีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศสูงกว่าตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหารให้เบิกจ่ายในอัตราตามตาแหน่งที่ครองอยู่นั้น
ข้ อ ๘ กรณี บุ ค ลากรของศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นาหรื อ บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว แต่ ก รณี
ที่มหาวิทยาลัยมีคาสั่งหรืออนุมัติให้มาปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขออนุมัติ
จั ดที่ พั ก ณ ศู น ย์ สั มมนาและฝึ กอบรม โดยให้ บุ คคลดั งกล่ าวเบิ กค่ าเช่ าที่ พั กได้ ในอั ตราของศู นย์ สั มมนา
และฝึ กอบรม เว้ น แต่ จ ะไม่ ส ามารถจั ดที่ พั ก ณ ศูนย์สั มมนาและฝึ กอบรมได้ ก็ให้ สามารถเบิ กค่ าเช่ าที่ พั ก
ตามอัตราที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้ผู้เดินทางที่ได้รับคาสั่งหรือได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย
ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ราชการปกติ ให้ เบิ กค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการภายในประเทศตามข้ อ ๖ (๑) หรื อ (๒)
ได้ในอัตราเหมาจ่าย ตามบัญชีท้ายระเบียบ ดังนี้
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(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทางตามข้อ ๖ (๑) ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๑
(๒) ค่าเช่าที่พักตามข้อ ๖ (๒) ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๒
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสาหรับการศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมภายในประเทศให้ เป็น ไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๐ ผู้เดินทางที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีคาสั่งหรืออนุมัติให้มาช่วย
ปฏิบั ติราชการเป็ นครั้ งคราว ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลั ย ให้ เบิกค่าพาหนะตามข้ อ ๖ (๓) ในลั กษณะเหมาจ่ า ย
สาหรับการเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก ที่ทางานกับที่ตั้งมหาวิทยาลัย โดยยานพาหนะอื่นที่มิใช่
บริการพาหนะรับส่งของมหาวิทยาลัยได้ในอัตราดังต่อไปนี้
(๑) ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ให้จ่ายค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายแก่ผู้เดินทางในอัตราเที่ยวละ ๓๐๐ บาทต่อคน แต่เบิกได้ไม่เกินวันละ ๒ เที่ยว
(๒) กรณีเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัว จากจังหวัดอื่นนอกเหนือจังหวัดตาม (๑) ให้เบิกค่าพาหนะ
เดินทางเหมาจ่ายไป – กลับ ในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาท เศษของกิโลเมตรให้นับเป็นหนึ่งกิโลเมตร โดยให้
คานวณระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงเป็นเกณฑ์ในการคานวณ ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวก
และปลอดภัย และให้ จั ดส่ ง หลักฐานการคานวณระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงดังกล่าวมาเพื่อ
ประกอบการเบิกจ่ายด้วย
เมื่อคานวณอัตราค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายตามวรรคหนึ่ง (๒) แล้ ว ปรากฏว่า อัตราค่าพาหนะ
เดิ นทางเหมาจ่ ายดั งกล่ าวมี จ านวนน้ อยกว่ าอั ตราที่ ก าหนดไว้ ในวรรคหนึ่ ง (๑) ก็ ให้ จ่ ายค่ าพาหนะเดิ นทาง
เหมาจ่ายตามอัตราที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง (๑)
การเบิกค่าพาหนะในการเดิน ทางมาประชุมสภามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
หรือการเบิกค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานที่มี
ระเบียบกาหนดค่าพาหนะเดินทางไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
ข้ อ ๑๑ ผู้ เ ดิ น ทางที่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ สั ง กั ด กระทรวง ทบวง กรม หรื อ
หน่ ว ยงานอื่น ของรั ฐ แล้ ว แต่กรณี ซึ่งมหาวิทยาลั ยมีคาสั่ งหรืออนุมัติให้ มาช่ว ยราชการชั่ว คราวนอกที่ตั้ง
สานักงานที่ปฏิบัติราชการปกติ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักตามอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ ๙
ข้อ ๑๒ ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี ยานพาหนะ
ประจาทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการของผู้เดินทาง ให้เบิกได้
ตามจ่ายจริงโดยประหยัด เที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๑๓ ผู้เดินทางไปราชการโดยใช้ยานพาหนะประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่
เกินสิทธิของผู้เดินทางที่จะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง

198
การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด เว้นแต่กรณีจาเป็นที่ผู้เดินทางถูกเรียกเก็บเงินค่าพาหนะ เกิน
กว่าอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด ก็ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง
การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง สาหรับการเดินทางโดยรถด่วน
หรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ชานาญงาน ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ขึ้นไป ตาแหน่ง
วิชาการ ระดับอาจารย์ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทผู้ บริห าร ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลั ยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมี
ยศพันตารวจโทขึ้นไป
กรณี บุ คคลภายนอกมหาวิ ทยาลั ยซึ่ งมิ ได้ รั บราชการและได้ เดิ นทางโดยรถไฟให้ เบิ กค่ าพาหนะ
ในการเดินทางได้ไม่เกินอัตราค่าโดยสารประเภทรถนอนปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ (บนท.ป.)
ข้ อ ๑๔ กรณี มี เหตุ ผลความจ าเป็ น อธิ การบดี อาจอนุ มั ติ ให้ ผู้ เดิ นทางไปปฏิ บั ติ ราชการนอกที่ ตั้ง
มหาวิทยาลัยโดยใช้พาหนะส่วนตัว ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้วแต่กรณีในอัตราต่อ ๑ คัน โดยให้คานวณระยะทางเพื่อเบิก
เงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย
ในอัตรา ดังนี้
(๑) รถยนต์ส่วนบุคคล ให้เบิกในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาท
(๒) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ให้เบิกในอัตรากิโลเมตรละ ๒ บาท
ให้ผู้เดินทางจัดส่งหลักฐานการคานวณระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงดังกล่าวมาเพื่อ
ประกอบการเบิกจ่ายเงินชดเชยด้วย
ข้อ ๑๕ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้ผู้เดินทางเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสิทธิ
ในการเดินทางภาคพื้นดินที่ผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ โดยมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ ถ้าผู้เดินทาง
หยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักสาหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
กรณีการเบิกจ่ายไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุมัติล่วงหน้าจากอธิการบดีเป็นรายกรณี
ข้อ ๑๖ การเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามข้อ ๖ (๔) ต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดมุ่งหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไป
ปฏิบัติราชการได้
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(๒) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานที่ไปปฏิบัติราชการโดยเฉพาะ
(๓) ต้ องไม่ เป็ น ค่ าใช้ จ่ ายที่ มี กฎหมาย ระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ ข้ อบั งคั บหรื อหนั งสื อสั่ งการของ
กระทรวงการคลังกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
ข้อ ๑๗ การนับเวลาเดินทางไปราชการภายในประเทศเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่
เวลาออกจากสถานที่อยู่ หรื อสถานที่ปฏิบั ติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรื อสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติแล้วแต่กรณี
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้น
นับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไปให้ถือเป็น
ครึ่งวัน
ข้อ ๑๘ แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและ
เอกสารประกอบที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกาหนด
ข้อ ๑๙ ในกรณีเดินทางไปราชการ หากมีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่งไม่ สามารถเบิ กจ่าย
ค่าเช่าที่พักตามระเบียบนี้ได้ก็ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักตามอัตราและวิธีที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ โดยเสนอให้ อธิการบดีพิ จารณาอนุมัติ เป็นราย ๆ ไป แต่ไม่เกินอัตราที่ กระทรวงการคลั ง
กาหนด ทั้งนี้ ต้องแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
ข้อ ๒๐ เรื่องใดที่มิได้กาหนดในระเบียบนี้ไว้โดยเฉพาะ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการ ระเบี ยบ ประกาศ หรือหลั กเกณฑ์ของกระทรวงการคลั งที่เกี่ยวข้อ ง
โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๑ การเดิ นทางไปราชการที่ ต่ อเนื่ องกั นในระหว่ างการใช้ ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับระเบียบนี้ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นหรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๒๒ ให้ อธิการบดีรั กษาการตามระเบียบนี้ และให้ มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปั ญหาในทางปฏิบัติหรื อต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้ คณะกรรมการบริ หารเงินรายได้
และทรัพย์สินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด

200
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ศิริ การเจริญดี
(ดร.ศิริ การเจริญดี)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน

201
บัญชีหมายเลข ๑
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการภายในประเทศในลักษณะเหมาจ่าย
ผู้เดินทาง
๑. ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และอาจารย์
๒. ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี รองประธานกรรมการประจา
สาขาวิชา รองผู้อานวยการสานักและสถาบัน หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าสานักหรือสถาบัน ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่ากอง
๓. ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชานาญการพิเศษ ลงมา
๔. ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงานพิเศษ ลงมา
๕. ลูกจ้างทุกประเภท ยกเว้นลูกจ้างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
๖. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้รับราชการ
๗. ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตาแหน่ง
ที่เทียบเท่า
๘. ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม
๙. ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา
๑๐. ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา
๑๑. ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ลงมา
๑. ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
๓. ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ประธานกรรมการประจา
สาขาวิชา ผู้อานวยการสานักและสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสานักหรือสถาบัน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๔. ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
๕. ลูกจ้างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
๖. ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
๗. ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นไป
๘. ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

๒๔๐

๒๗๐

202
ผู้เดินทาง
๙. ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป
๑๐. ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

203
บัญชีหมายเลข ๒
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการภายในประเทศในลักษณะเหมาจ่าย
ผู้เดินทาง
๑. ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการ
๒. ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ลงมา
๓. ลูกจ้างทุกประเภท ยกเว้นลูกจ้างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
๔. ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงานลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
หรือตาแหน่งระดับ ๕ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
๕. ข้าราชการตุลาการตาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
๖. ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑
๗. ข้าราชการทหารซึ่งมียศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ลงมา
๘. ข้าราชการตารวจซึ่งมียศร้อยตารวจเอก ลงมา
๑. ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และอาจารย์
๒. ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
รองผู้อานวยการสานักและสถาบัน หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสานักหรือสถาบัน ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง
๓. ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชานาญการพิเศษ
และชานาญการ
๔. ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปชานาญงานพิเศษ
๕. ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
และชานาญการ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ ๘ ลงมาถึงตาแหน่ง
ระดับ ๖ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
๖. ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือดะโต๊ะยุติธรรม
๗. ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมาถึงเงินเดือนชั้น ๒
๘. ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมาถึงยศพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรี
๙. ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ลงมาถึงยศพันตารวจตรี

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

๗๐๐

๘๐๐

204
ผู้เดินทาง
๑. ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
๒. ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารระดับประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ผู้อานวยการสานัก
และสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือสถาบัน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๓. ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ ขึน้ ไป
๔. ลูกจ้างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชีย่ วชาญของมหาวิทยาลัย
๕. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้รับราชการ
๖. ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
๗. ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นไป
๘. ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป
๙. ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป
๑๐. ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป
๑. ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารระดับอธิการบดี และรองอธิการบดี

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

๑,๐๐๐

๑,๒๐๐

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การจ่ายค่าอาหารในการประชุมคณะกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
-------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การจ่ายค่าอาหาร
ในการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ (๗) และ
ข้ อ ๓๘ แห่ งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารเงิ น รายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การจ่ายค่าอาหาร
ในการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การจ่ายค่าอาหารในการประชุม
คณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม” หมายความว่า ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย
“อาหาร” หมายความว่า อาหารว่าง อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น
“ผู้ มี สิ ทธิ ” หมายความว่ า สภามหาวิ ทยาลั ย คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ คณะท างาน
รวมทั้งที่ปรึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทางาน แล้วแต่กรณี ที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าอาหารได้ตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ให้ผู้มีสิทธิดังต่อไปนี้มีสิทธิเบิกจ่ายค่าอาหารได้ตามระเบียบนี้
(๑) สภามหาวิทยาลัย
(๒) คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
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(๓) คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานที่คณะกรรมการตาม (๒) แต่งตั้ง
(๔) สภาวิชาการ
(๕) คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้ง
(๖) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(๗) คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาระดับปริญญาตรี หรือคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาระดับ
ปริญญาตรี
(๘) คณะกรรมการผลิตและบริห ารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หรือคณะกรรมการปรับปรุงและ
บริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
(๙) คณะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ตร หรือคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสู ตร หรือคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร
(๑๐) คณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา
(๑๑) คณะกรรมการประจาสาขาวิชา
(๑๒) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
(๑๓) คณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
(๑๔) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินกาหนด
ข้อ ๖ ให้จัดอาหารให้ผู้มีสิทธิ ตามข้อ ๕ ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีสิทธิตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๑๓) และ (๑๔) ให้จัดอาหารตามจานวนของผู้มีสิทธิ ดังนี้
(ก) การประชุม ณ ที่ทาการมหาวิทยาลัย ให้จัดทั้งอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยใช้บริการ
ของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมในอัตราบุคคลภายนอกที่เป็นชาวไทย
(ข) การประชุมภายนอกที่ทาการมหาวิทยาลัย ให้จัดอาหารได้ตามความเหมาะสมเท่าที่จ่ายจริง
โดยความเห็นชอบของอธิการบดี
(๒) ผู้มีสิทธิตามข้อ ๕ (๓) (๕) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ให้จัดอาหารได้ตามความเหมาะสมตาม
จานวนของผู้มีสิทธิ ดังนี้
(ก) อาหารว่างสาหรับการประชุมโดยไม่กาหนดเวลาประชุม ให้เบิกจ่ายตามจ่ายจริงในอัตรา
ครั้งละไม่เกินอัตราค่าบริการของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมสาหรับหน่วยงานภายใน
กรณีการประชุมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ให้เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง
ได้ไม่เกินสองครั้ง
(ข) อาหารกลางวันสาหรับการประชุมที่มีเวลาประชุมล่วงเลยเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา หรือ
การประชุมที่ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ให้เบิกจ่ายตามจ่ายจริงในอัตราครั้งละไม่เกินอัตราค่าบริการของ
ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมสาหรับหน่วยงานภายใน
(ค) อาหารเย็ น ส าหรั บ การประชุ ม ที่ มี เ วลาประชุ ม ล่ ว งเลยเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิ ก า หรื อ
การประชุมที่ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ให้เบิกจ่ายตามจ่ายจริงในอัตราครั้งละไม่เกินอัตราค่าบริการ
ของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมสาหรับหน่วยงานภายใน
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(ง) กรณีการประชุมครั้งใดที่มีเวลาประชุมคาบเกี่ยวกันระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา
๑๗.๐๐ นาฬิกา ให้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นตามจ่ายจริงในอัตราครั้งละไม่เกินอัตราค่าบริการ
ของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมสาหรับหน่วยงานภายในได้เฉพาะรายการใดรายการหนึ่ง
ให้ผู้มีสิทธิ ตามข้อ ๕ (๘) มีสิทธิเบิกค่าอาหารได้เฉพาะการประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาชุดวิช า
เท่านั้น
(๓) ผู้มีสิทธิตามข้อ ๕ (๔) (๖) (๑๑) และ (๑๒) ให้จัดอาหารเฉพาะอาหารว่างตามจานวนของผู้มีสิทธิ
ตามจ่ายจริงในอัตราครั้งละไม่เกินอัตราค่าบริการของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมสาหรับหน่วยงานภายใน
ข้อ ๗ การเบิกจ่ายค่าอาหารตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีใช้บริการของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
(ก) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี แจ้งศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมให้จัดอาหารตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้
(ข) ให้ศูนย์ สั มมนาและฝึ กอบรมเรียกเก็บค่าอาหารตาม (ก) จากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยประจาปี ในแผนงานผลผลิตกิจกรรมโครงการที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ค) ให้แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร ดังนี้
๑) สาเนาคาสั่งแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
แล้วแต่กรณี เฉพาะการประชุมครั้งแรกที่ขอเบิกจ่ายค่าอาหาร
๒) สาเนารายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทางาน แล้วแต่กรณี
๓) สาเนาใบลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ
๔) ใบแจ้งค่าใช้บริการของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
(๒) กรณีไม่ใช้บริการของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
(ก) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบจัดซื้ออาหารตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(ข) ให้ผู้รับผิดชอบตาม (ก) เบิกจ่ายเงินค่าอาหารจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจาปีในแผนงานผลผลิตกิจกรรมโครงการที่ได้รับจัดสรร
(ค) ให้แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร ดังนี้
๑) ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินค่าอาหาร
๒) สาเนาคาสั่งแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
แล้วแต่กรณี เฉพาะการประชุมครั้งแรกที่ขอเบิกจ่ายค่าอาหาร
๓) สาเนารายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทางาน แล้วแต่กรณี
๔) สาเนาใบลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ
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ข้ อ ๘ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ ในกรณี ที่ มี ปั ญหาในทางปฏิ บั ติ หรื อต้ องตี ความ
ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ศิริ การเจริญดี
(ดร. ศิริ การเจริญดี)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย อัตราค่าบริการของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
พ.ศ. 2562
_____________________
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราการค่าบริการของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิ ภาพ ประกอบกับประกาศที่กาหนดอัตราค่าบริการของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
ที่มีอยู่เดิมแยกออกเป็นหลายฉบับ เพื่อให้การบังคับใช้และการสืบค้นเป็นไปด้วยความสะดวก อาศัยอานาจตามความ
ในข้อ ๑๕ (๗) และข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้แ ละทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย อัตราค่าบริการของศูนย์
สัมมนาและฝึกอบรม พ.ศ. 2562 ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราค่าบริการในการใช้บริการ อาคารสัมมนา ๑
อาคารสัมมนา ๒ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารวิทยทัศน์ และห้องประชุมสารนิเทศ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๑
(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราค่าบริการ อาคารสัมมนา ๑ อาคารสัมมนา ๒
อาคารพิทยพัฒน์ อาคารวิทยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) ประกาศศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าห้องพักกรณีเข้าพักคนเดียว ฉบับ
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อาคารสัมมนา ๑” หมายความว่า อาคารสัมมนา ๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อาคารสัมมนา ๒” หมายความว่า อาคารสัมมนา ๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อาคารพิทยพัฒน์” หมายความว่า อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อาคารวิทยทัศน์” หมายความว่า อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อาคารอเนกนิทัศน์” หมายความว่า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ ” หมายความว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างทุกประเภทในสังกัดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“หน่วยงานภายใน” หมายความว่า บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานภายในสังกัดของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
“หน่วยงานภายนอก” หมายความว่า บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มิได้เป็นบุคลากร
หน่วยงานธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการอื่น
ข้อ 5 ค่าบริการห้องพัก ให้กาหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้
ประเภทห้องพัก
๑. อาคารสัมมนา ๑
๑.๑ ห้องพักคู่ – เดี่ยว
๑.๒ ห้องชุดพิเศษ (๒ ห้องนอน ๑ ห้องรับแขก)
๒. อาคารสัมมนา ๒
๒.๑ ห้องพักคู่ – เดี่ยว
๒.๒ ห้องชุดพิเศษ (๑ ห้องนอน ๑ ห้องรับแขก)
๓. อาคารพิทยพัฒน์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ
๓.๑ ห้องพักแบบ ๒ เตียง
๓.๑.๑ ห้องพักคู่ – เดี่ยว
๓.๑.๒ ห้องชุดพิเศษ (๑ ห้องนอน ๑ ห้องรับแขก)
๓.๒ ห้องพักแบบ ๔ เตียง
๓.๒.๑ เข้าพัก ๑ คน
๓.๒.๒ เข้าพัก ๒ คน
๓.๒.๓ เข้าพัก ๓ คน
๓.๒.๔ เข้าพัก ๔ คน

หน่วยงานภายใน
(บาท/ห้อง/คืน)

หน่วยงานภายนอก
บุคคลทั่วไปและ ชาวต่างประเทศ
หน่วยงานอื่น
(บาท/ห้อง/คืน)
(บาท/ห้อง/คืน)

๕๐๐
๑,30๐

๖๒๐
๑,๖๐๐

๘๐๐
๒,๓๐๐

๖๒๐
๑,30๐

๘๖๐
๑,๖๐๐

๑,๐๗๐
๒,๓๐๐

๗๗๐
๒,10๐

๘๗๐
๒,๖๐๐

๑,๐๗๐
3,3๐๐

๒๗๕
๕๕๐
๘๒๕
๑,๑๐๐

๑,๓๐๐
๑,๓๐๐
๑,๓๐๐
๑,๓๐๐

๑,๗๐๐
๑,๗๐๐
๑,๗๐๐
๑,๗๐๐

อัตราค่าบริการห้องพักแบบ ๔ เตียง ณ อาคารพิทยพัฒน์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ สาหรับหน่วยงาน
ภายนอก ไม่ว่าจะมีผู้ใช้บริการกี่คน ให้จัดเก็บค่าบริการในอัตราเดียวกันคือ ๑,๓๐๐ บาท ต่อห้อง สาหรับบุคคลทั่วไป
ชาวไทย หน่วยงานธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการอื่น และอัตรา ๑,๗๐๐ บาท ต่อห้อง สาหรับบุคคลทั่วไป
ชาวต่างชาติ
อัตราค่าบริการห้องพักแบบ ๔ เตียง ณ อาคารพิทยพัฒน์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ สาหรับนักศึกษา
ที่เข้าพักตามวันที่มหาวิทยาลัย กาหนดให้ มาอบรมตามแผนการอบรมประสบการณ์ วิชาชีพ การอบรมฝึกปฏิบั ติ
เสริมทักษะ หรือการอบรมเข้มพิเศษ ให้จัดเก็บค่าบริการกับนักศึกษาในอัตราคนละ ๒๗๕ บาทต่อวัน เว้นแต่ในกรณีที่
นักศึกษามีความประสงค์เข้าพัก ล่วงหน้าก่อนวันอบรม หรือประสงค์เข้าพักเป็นการส่วนตัวแยกต่างหากจากแผน
การอบรม ให้จัดเก็บค่าบริการกับนักศึกษาในอัตราเดียวกันกับอัตราการเข้าพัก ๔ คนสาหรับห้องแบบ ๔ เตียง
ในกรณีที่บุคลากรหรือนักศึกษาใช้สิทธิเข้าพัก ต้องแสดงบัตรประจาตัวของบุคลากร หรือบัตรนักศึกษา
ทุกครั้ง และสามารถขอใช้สิทธิ เรียกเก็บตามอัตราค่าบริการห้องพักสาหรับ หน่วยงานภายในได้ไม่เกินคนละ ๒ ห้อง
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ต่อครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีความจาเป็น ให้บุคลากรหรือนักศึกษาที่ใช้สิทธิเข้าพัก ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิเรียกเก็บตามอัตรา
ค่าบริการห้องพักสาหรับหน่วยงานภายในต่อรองอธิการบดีที่กากับดูแลศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมพิจารณาอนุมัติเป็น
รายกรณี
ข้อ ๖ ค่าบริการห้องประชุมสาหรับอาคารสัมมนา ๑ อาคารสัมมนา ๒ อาคารพิทยพัฒน์ และอาคาร
วิทยทัศน์ ให้กาหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้

ประเภท
ห้องประชุม
๑. อาคารสัมมนา ๑
๑.๑ ห้องประชุม ๕๒๐๙
๑.๒ ห้องประชุมเล็ก
๒. อาคารสัมมนา ๒
๒.๑ ห้องประชุม ๑๔๘
๒.๒ ห้องประชุม ๑๓๕
๒.๓ ห้องประชุม ๑๔๙
๒.๔ ห้องประชุม ๓๓๑
๒.๕ ห้องประชุมเล็ก
๓. อาคารพิทยพัฒน์
๓.๑ ห้องประชุม ๑๐๔
๓.๒ ห้องประชุมเล็ก
๔. อาคารวิทยทัศน์
๔.๑ ห้องประชุมใหญ่
๔.๒ ห้องประชุมเล็ก

หน่วยงานภายใน
(บาท/ห้อง)
ครึ่งวัน เต็มวัน

กรณีใช้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
(บาท/ห้อง)
ครึ่งวัน เต็มวัน

หน่วยงานภายนอก
กรณีใช้บริการ
ห้องพักและอาหาร
(บาท/ห้อง)
ครึ่งวัน
เต็มวัน

กรณีใช้บริการ
ห้องประชุมอย่างเดียว
(บาท/ห้อง)
ครึ่งวัน
เต็มวัน

๑,๒๐๐
๒๐๐

๒,4๐๐
30๐

๒,๙๐๐
๗๒๐

๕,๘๐๐
๙5๐

๒,๕๐๐
๕๕๐

๕,๐๐๐
๘๕๐

๓,๙๐๐
๙๘๐

๗,๕๐๐
๑,๒๐๐

๑,๑๐๐
๙๖๐
๗๒๐
๓๖๐
๓๖๐

๒,2๐๐
1,8๐๐
๑,2๐๐
60๐
60๐

๒,๘๐๐
๒,๑๐๐
๑,๖๐๐
๗๒๐
๗๒๐

๕,๕๐๐
๔,๒๐๐
๓,๐๐๐
๑๒๐๐
๑๒๐๐

๒,๔๐๐
๑,๙๐๐
๑,๓๐๐
๖๐๐
๖๐๐

๔,๘๐๐
๓,๖๐๐
๒,๖๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๓,๖๐๐
๒,๘๐๐
๒,๑๐๐
๘๕๐
๘๕๐

๗,2๐๐
๕,๕๐๐
3,๙๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐

๓,๐๐๐
๓๖๐

5,4๐๐
60๐

๔,๘๐๐
๗๒๐

๙,๐๐๐
๑,๒๐๐

๔,๒๐๐
๖๐๐

๗,๘๐๐
๑,๐๐๐

๖,๐๐๐
๘๕๐

๑๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

๒๗,๐๐๐ ๓6,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐
๒,๗๐๐ ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ ๕,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๘๐๐ ๔,๒๐๐ ๗,๒๐๐

ข้อ ๗ ค่าบริการห้องประชุมสาหรับอาคารอเนกนิทัศน์ ให้กาหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้
(๑) อัตราค่าบริการสาหรับหน่วยงานภายใน
ประเภทห้องประชุม
๑. ห้องประชุมพระปกเกล้า
๒. ห้องประชุมสามศร
๓. ห้องประชุมสุโขทัย

อัตราค่าบริการครึ่งวัน
(บาท/วัน)
๓๘,๕๐๐
๔,๒5๐
๖,๐๐๐

อัตราค่าบริการเต็มวัน
(บาท/วัน)
๗๗,๐๐๐
๙,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
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(๒) อัตราค่าบริการสาหรับหน่วยงานภายนอก
ประเภทห้องประชุม

๑. ห้องประชุม
พระปกเกล้า
๒. ห้องประชุมสามศร
๓. ห้องประชุมสุโขทัย

อัตรา
ค่าบริการ
รายชั่วโมง

กรณีใช้บริการ
กรณีใช้บริการ
ห้องประชุมอย่างเดียว
อาหารและเครื่องดื่ม
(บาท/ห้อง)
(บาท/ห้อง)
ครึ่งวัน
เต็มวัน
ครึ่งวัน
เต็มวัน
๑๐,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๗๒,๕๐๐ ๑๔๕,๐๐๐

กรณีใช้บริการ
ห้องพักและอาหาร
(บาท/ห้อง)
ครึ่งวัน
เต็มวัน
๖๔,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐

๕,๐๐๐
๖,๐๐๐

๑๔,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐
๑๖,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๒,๕๐๐

๔๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๓๖,๐๐๐

อัตราค่าบริการห้องประชุมสาหรับอาคารอเนกนิทัศน์นี้ รวมถึงค่าดอกไม้ตกแต่งสาหรับโต๊ะวิทยากร
โพเดียม และโต๊ะลงทะเบียนด้วยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการขอให้มีการตกแต่งเพิ่ม เติมนอกเหนือจากที่
กาหนดไว้ข้างต้น เช่น ป้ายผ้า (Banner) ตัวอักษรหลังเวที (Back Drops) หรือดอกไม้ประดับตกแต่ง เป็นต้น ให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในอัตราครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘ ค่าบริการห้องประชุมสาหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ ให้กาหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้
ประเภทห้องพัก

๑. ห้องประชุม ๒๐๑๕
๒. ห้องประชุม ๒๐๐๓
๓. ห้องประชุม ๒๐๑๘
๕. ห้องประชุมขนาด ๖๐ ที่นั่ง
๖. ห้องประชุมขนาด ๓๐-๔๘ ที่นั่ง
๗. ห้องประชุมขนาด ๖ ที่นั่ง

หน่วยงานภายใน
(บาท/วัน)
๗,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๘๐๐
๗๐๐
๓๐๐

หน่วยงานภายนอก
กรณีไม่ใช้บริการ กรณีใช้บริการ
ห้องพัก
ห้องพัก
(บาท/วัน)
(บาท/วัน)
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๔๐๐
๖๐๐

ข้อ ๙ การใช้บริการห้องประชุมอาคารสัมมนา ๑ อาคารสัมมนา ๒ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารวิทยทัศน์
และอาคารอเนกนิทัศน์ครึ่งวัน หมายถึงการใช้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
และอัตราค่าบริการสาหรับเต็มวัน หมายถึงการใช้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
กรณีที่หน่วยงานภายนอกใช้ห้องประชุมอาคารอเนกนิทัศน์เกินกว่ าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในวรรคก่อน
ให้เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเป็นรายชั่วโมงจากหน่วยงานภายนอกที่ขอใช้บริการตามอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ 7 (๒)
ในกรณีที่เป็นเศษของชั่วโมง ให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง
ข้อ ๑๐ ค่าบริการห้องประชุม เป็นอัตราเรียกเก็บสาหรับค่าใช้สถานที่ห้องประชุม ค่าบริการอื่น ได้แก่
ค่าดอกไม้ ค่าอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่กาหนดให้เฉพาะมาตรฐานทั่วไป และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง
สื่อโสตทัศนูปกรณ์เบ็ดเสร็จในอัตราเรียกเก็บค่าบริการห้องประชุมต่อครั้ง แต่ไม่รวมถึงค่าบริการจัดทาป้ายหน้าเวที
ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้รับการยกเว้นค่าบริการห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก
ค่าบริการห้องประชุม ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
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ข้อ ๑๑ ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้กาหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้
ประเภทอาหาร
๑. อาหารเช้า
๒. อาหารกลางวัน
๓. อาหารเย็น
๔. อาหารดึก
๕. อาหารว่าง

หน่วยงานภายใน
(บาท/คน/มื้อ)
๙๐
๘๐
๑๐๐
๖๐
๔๐

หน่วยงานภายนอก
(บาท/คน/มื้อ)
๑๕๐
๑๒๐
๑๕๐
๘๐
๖๐

ข้อ ๑๒ ค่าบริการซัก-รีด ให้กาหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้
(๑) อัตราค่าบริการสาหรับหน่วยงานภายใน แต่ไม่รวมถึงนักศึกษา
ประเภทรายการ
๑. เสื้อเชิ้ตแขนยาว – สั้น
๒. เสื้อยืดแขนยาว – สั้น
๓. กางเกงขายาว – สั้น
๔. กางเกงยีนส์
๕. ชุดเดรสสตรี
๖. กระโปรง
๗. ชุดนอน
๘. ปลอกหมอน
๙. ผ้าปูที่นอน
๑๐. ผ้าพันคอ
๑๑. ผ้าห่มหรือผ้านวม

รีด
(บาท/ชิ้น)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๕
๑๐
-

ซักและอบแห้ง
(บาท/ชิ้น)
-

ซัก อบแห้ง และรีด
(บาท/ชิ้น)
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๒๐
๑๐
๗๐

ในกรณีที่เป็นการซักและอบแห้ง เสื้อ กางเกง และกระโปรงรวมกัน ให้คิดค่าบริการเหมารวมในอัตรา
กิโลกรัมละ ๑๒ บาท ต่อครั้ง
(2) อัตราค่าบริการสาหรับนักศึกษา และหน่วยงานภายนอก
ประเภทรายการ
๑. เสื้อเชิ้ตแขนยาว – สั้น
๒. เสื้อยืดแขนยาว – สั้น
๓. กางเกงขายาว – สั้น
๔. กางเกงยีนส์
๕. ชุดเดรสสตรี
๖. กระโปรง
๗. ชุดนอน
๘. ปลอกหมอน
๙. ผ้าปูที่นอน
๑๐. ผ้าพันคอ
๑๑. ผ้าห่มหรือผ้านวม

รีด
(บาท/ชิ้น)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๕
๑๐
-

ซักและอบแห้ง
(บาท/ชิ้น)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๕
๑๐
๗๐

ซัก อบแห้ง และรีด
(บาท/ชิ้น)
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๒๐
๑๐
-
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ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องกาหนดอัตราค่าบริการของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
ให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือเพื่อการส่งเสริมการขายและใช้บริการเป็นการเฉพาะ ให้ผู้จัดการศูนย์
สัมมนาและฝึกอบรมเสนอเรื่องต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ศิริ การเจริญดี
(ดร.ศิริ การเจริญดี)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ ใ ช้ ป ระกาศกระทรวงนี้ สํ า หรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก สาขาวิ ช าที่ จ ะเปิ ด ใหม่
และหลั ก สู ต รเก่ า ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ใหม่ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน และให้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ ป ระจํา ” หมายถึ ง บุ ค คลที่ ดํา รงตํา แหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา
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“อาจารย์ป ระจํา หลัก สูต ร” หมายถึง อาจารย์ป ระจํา ที่มีคุณ วุฒิต รงหรือ สัม พัน ธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็ น อาจารย์ ป ระจํ าหลั ก สู ต รหลายหลั ก สูต รได้ ใ นเวลาเดี ย วกั น แต่ ต้ อ งเป็ น หลัก สู ต รที่ อ าจารย์ ผู้ นั้ น
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รต้ อ งอยู่ ป ระจํ า หลั ก สู ต รนั้ น ตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้ น พหุ วิ ท ยาการหรื อ สหวิ ท ยาการ ให้ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้ อี ก หนึ่ ง หลั ก สู ต ร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็น พลเมือ งดีที่ สร้ างสรรค์ประโยชน์ ต่อ สังคม และมี ศักยภาพในการพึ่ งพาตนเองบนฐาน
ภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ กํ า หนด สามารถสร้ า งสรรค์ ง านที่ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง
และสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๕.๑.๑ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าการ ที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรอบรู้ ทั้ ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้
หลั ก สู ต รปกติ ที่ เ ปิ ด สอนอยู่ แ ล้ ว ให้ ร องรั บ ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น โดยกํ า หนดให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาํ วิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
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๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
หรือ มีสมรรถนะและทักษะด้ านการปฏิบั ติเชิ งเทคนิ คในศาสตร์ สาขาวิ ชานั้ น ๆ โดยผ่านการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า
“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน
องค์กร หรือสถานประกอบการ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา
ที่ เ ปิ ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ น ให้ กํ า หนดระยะเวลาและจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต โดยมี สั ด ส่ ว นเที ย บเคี ย งกั น
ได้กับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค
๑ ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น ๓ ภาคการศึ กษาปกติ ๑ ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
๑ ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น ๔ ภาคการศึ ก ษาปกติ ๑ ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
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๗. การคิดหน่วยกิต
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๒ รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๔ การทํ า โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่ ใ ช้ เ วลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึ กษาไม่เกิ น ๑๐ ปี การศึกษา สําหรั บการลงทะเบีย นเรียนเต็ มเวลา และไม่เ กิน ๑๕ ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน
๑๘ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนั้น
๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ให้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
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อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือ ปฏิบัติการ ให้มีจํานวน
หน่ ว ยกิ ต หมวดวิ ช าเฉพาะรวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๗๒ หน่ ว ยกิ ต โดยต้ อ งเรี ย นวิ ช าทางปฏิ บั ติ ก ารตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ กําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
๔๒ หน่วยกิต ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจจั ด หมวดวิ ช าเฉพาะในลั ก ษณะวิ ช าเอกเดี่ ย ว
วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๕๐ หน่วยกิต
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี แ บบก้ า วหน้ า ผู้ เ รี ย นต้ อ งเรี ย นวิ ช าระดั บ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
๑๐.๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกั บ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนไม่ น้ อ ยกว่ า
วิชาเอกละ ๓ คน
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณี ที่ มี อ าจารย์ ป ระจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
และทํ า หน้ า ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนก่ อ นที่ เ กณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษอาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๐.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร และหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
(ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
๑๐.๒.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะ
ด้ า นวิ ช าชี พ ตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐานวิ ช าชี พ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
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กรณี ร่ ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
หากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกั บ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็ นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็ น
บุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน
กรณี ร่ ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
หากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนไม่ น้ อ ยกว่ า
วิช าเอกละ ๓ คน และหากเป็ น ปริ ญ ญาตรีท างวิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติการที่ เ น้น ทั ก ษะด้านการปฏิ บั ติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
หากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
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ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษอาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สํา หรั บ หลั กสู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ การที่ เ น้ น ทั ก ษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ
๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๑๑.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะต้ อ งเป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
๙ หน่ว ยกิ ต ในแต่ละภาคการศึ กษาปกติ สําหรั บการลงทะเบีย นเรีย นไม่เ ต็มเวลา และจะสํ าเร็ จ
การศึกษาได้ ดังนี้
๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
หากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดมี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป็ น การลงทะเบี ย นเรี ย นที่ มี
จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล
เกณฑ์ ขั้ น ต่ํ า ของแต่ ล ะรายวิ ช า และเกณฑ์ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร โดยต้ อ งเรี ย นครบ
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้ จะต้องกําหนด
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกํากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) อาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๖. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี ก ารประเมิ น
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
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๑๗. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา
“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจํ าหลั กสู ต รหลายหลัก สูต รได้ ในเวลาเดีย วกั น แต่ ต้อ งเป็ น หลัก สู ต รที่อ าจารย์ ผู้นั้ นมี คุ ณวุ ฒิต รง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
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“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง
และบู ร ณาการศาสตร์ ที่ ต นเชี่ ย วชาญกั บ ศาสตร์ อื่ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ทั้ ง นี้ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโท มุ่ ง ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการสร้ า ง
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถ
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
สังคม และประเทศ
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง
ดังนี้
ระบบไตรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
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โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๔ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๒ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
๗. การคิดหน่วยกิต
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘. โครงสร้างหลักสูตร
๘.๑ ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตและประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตชั้ นสู ง ให้ มี จํ านวนหน่ วยกิ ต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
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แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้ อ งมี ม าตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้ อ งมี ม าตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษา
ที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
อนึ่ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเข้าศึกษา
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๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๐.๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษ อาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๓ ปริญญาโท
๑๐.๓.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๓.๓ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ แบ่ ง ออกเป็ น
๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตํา แหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิ ช าการที่ไ ม่ใ ช่ ส่ว นหนึ่ ง ของการศึกษาเพื่อ รั บปริญ ญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ อยู่ในฐานข้อ มูล ที่เป็นที่ ยอมรั บ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๐.๔ ปริญญาเอก
๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อ ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ คน ทั้ ง นี้ ป ระธานกรรมการสอบต้ อ งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ อยู่ในฐานข้อ มูล ที่เป็นที่ ยอมรั บ
ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

237

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๑๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน ให้ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก
ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็น อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ข องนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
๑๑.๒ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน ให้ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระ
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า
๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

238

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๒.๔ ปริ ญ ญาเอก จะต้ อ งเป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ม าก หรื อ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
๓ ปีการศึกษา
๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียน
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา
๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
๑๔.๒ ปริญญาโท
๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สํ า หรั บ ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
๑๔.๓ ปริญญาเอก
๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายใน
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๑๕.๒ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกํากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) คณาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๗. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี ก ารประเมิ น
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
๑๘. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดและเจตนารมณ์ ข องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเป็นแนวทาง
การบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม
ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง ออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกําหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๕. ระบบการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดให้ใช้ระบบทวิภาค
เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จํากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ
ทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นกัน
อาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น จะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎี
และรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค
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อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็น
ระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปมี เ จตนารมณ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ โดยให้ ศึ ก ษา
รายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง
หรื อรายวิช าขั้น สูง อีก และไม่ ควรนํ ารายวิ ชาเบื้ อ งต้ น หรือ รายวิช าพื้ น ฐานของวิช าเฉพาะมาจั ดเป็ น
วิชาศึกษาทั่วไป
๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มี ค วามรอบรู้ทั้ ง ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บัติ ใ นสาขาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ต่า ง ๆ ออกมารั บใช้ สั ง คม
รวมทั้ ง มุ่ ง เน้ น การเปิ ด สอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ระดั บ สู ง
ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา)
ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่ง
ในการเปิดสอนและต้องคํานึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซ้อน
ในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น
๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว
ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจัดไว้ในกลุ่ม
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ
เท่านั้น เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับ
สถานประกอบการในภาคการผลิ ต หรื อ การบริ ก าร โดยอาจจั ด ในรู ป สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ การฝึ ก งาน
ในสถานประกอบการ และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้รับนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น
ในด้านอาจารย์ผู้สอนจํานวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหาก
เป็ น ผู้ ส อนจากสถานประกอบการต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
๙.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ ส อน
ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดเช่นกัน
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ทั้งนี้ อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์
ที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง มาตรฐานความสามารถภาษาอั ง กฤษ
ของอาจารย์ประจํา
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้น
ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ
๙.๒ คุ ณ วุ ฒิ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ กํ า หนดไว้ ใ น
มาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED
(International Standard Classification of Education)
๙.๓ คุณสมบัติด้านตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็นตําแหน่งทางวิชาการที่ได้
จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ
กรณี อ าจารย์ ใ หม่ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก แม้ ยั ง ไม่ มี ผ ลงานทางวิ ช าการ
หลังสําเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี หรือ
๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี
๙.๔ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ คําว่า “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”
หมายถึง การทํางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์
กับสถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว
๙.๕ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าจารย์ ป ระจํ า หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์หรือมีตําแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่กําหนดในแต่ละระดับปริญญา
โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระ
ในระดับปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์
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๑๐. การบริ ห ารหลั ก สูต รกรณี มี ข้อ ตกลงร่ ว มผลิ ตกั บ สถาบั นอุ ด มศึก ษาหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
๑๐.๑ การตกลงร่ ว มผลิ ต หมายถึ ง การทํ า ข้ อ ตกลงร่ ว มมื อ กั น อย่ า งเป็ น ทาง
การระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้น ๆ
องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเท่านั้น
หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วม
ผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว
๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถ
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้
ทั้ ง นี้ เฉพาะกรณี ห ลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ก ลุ่ ม วิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
บุ ค ลากรที่ ม าจากองค์ ก รที่ มี ค วามร่ ว มมื อ นั้ น สามารถทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้
แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน
บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อทําหน้าที่อาจารย์ประจํา อาจารย์
ประจําหลักสู ตร และอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรต้องมีคุณ วุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับนั้น ๆ และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ
ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ต้องจัดสรรเวลาให้คําปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม
๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ําซ้อนกับงานของผู้อื่น
หรือการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือ วิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หากพบว่ า มี ก ารคั ด ลอก การซ้ํ า ซ้ อ นกั บ งานของผู้ อื่ น หรื อ มี ก ารจ้ า งทํ า รายงาน
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น
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๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑)
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ์
อย่างเดียว ให้สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
๑๔.๑ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งมี ผ ลงานที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้
๑๔.๒ สถาบั น ที่ จ ะเปิ ด สอนต้ อ งมี ห ลั ก สู ต รที่ ดี มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เชื่อถือได้ และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และสนับสนุน
งานวิจัยของผู้เรียน
๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้
๑๕. การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษา
ในหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง หรื อ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโทในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิต
ได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง หากต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
๑๕.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน
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๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ ชื่ อ ปริ ญ ญาและชื่ อ สาขาวิ ช า ให้ ต รงกั บ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารหลั ก สู ต รฉบั บ ที่ เ สนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ
๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร
สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการให้ ค วามเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือ กํา หนดแนวปฏิบั ติที่ เหนือ กว่าเกณฑ์ มาตรฐานฉบั บนี้ ได้ ทั้ง นี้ เพื่ อยกระดั บคุ ณ ภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
๑๘. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙
การกําหนดชื่อปริญญาตามคุณวุฒิสาขาวิชา ที่แสดงถึงการมีความรู้ตามหลักการพื้นฐานของศาสตร์
ที่ครอบคลุมสาขาวิชา โดยในระดับปริญญาตรีควรกําหนดให้มีพื้นฐานในสาขาศิลปศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
ให้ได้รับคุณวุฒิตามชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
เพื่ อ ให้ ก ารกํ า หนดชื่ อ ปริ ญ ญาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ระบบและสอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
ให้เหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ให้ใ ช้ประกาศกระทรวงนี้ เป็ นแนวทางในการจั ดการศึ กษาตามหลัก สูต รในระดั บ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใด
ยัง มิไ ด้กํา หนดชื่อ ไว้ใ นพระราชกฤษฎีก า หรือ สถาบัน อุด มศึก ษาใดไม่มีก ารตราพระราชกฤษฎีก า
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
๔.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ ปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๙” ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ ปริญญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ ปริญญา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ ปริญญา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒” ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
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๔.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ ปริญญา
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔.๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ ปริญญา
(ฉบับที่ ๖)” ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ ประเภทของการกําหนดชื่อปริญญา แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๕.๑ ปริญญาประเภทวิชาการ
๕.๑.๑ ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร์ สาขาวิ ช าที ่ ใ ช้ ชื ่ อ ปริ ญ ญานี ้ ม ี ล ั ก ษณะ
เน้นศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านศิลปศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ เป็นหลัก
ให้ใช้ชื่อปริญญาว่าศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)
และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Arts) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
(๑) กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ (Humanities)
๑.๑) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา อาทิ พุทธศาสตร์
พุทธศาสนศึกษา ศาสนาเปรียบเทียบ
๑.๒) สาขาวิ ช าภาษา วรรณคดี อาทิ ภาษาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาบาลี แ ละสั น สกฤต จารึ ก ภาษาไทย การแปล วรรณคดี ไ ทย วรรณคดี อั ง กฤษ
วรรณคดีเปรียบเทียบ
๑.๓) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี อาทิ ไทยคดีศึกษา
ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ
๑.๔ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม อาทิ อารยธรรมศึกษา
(๒) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences)
๒.๑) สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology) อาทิ จิตวิทยาสังคม
พฤติกรรมศาสตร์
๒.๒) สาขาวิชาสังคมวิทยา (Sociology) อาทิ มานุษยวิทยา
วัฒนธรรมศึกษา
๕.๑.๒ ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร์ สาขาวิ ช าที่ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญานี้ มี ลั ก ษณะ
เน้นศาสตร์บ ริสุทธิ์ ทางด้ านวิท ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ โดยมุ่ งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นหลัก ให้ใช้ชื่อปริญญาว่า วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (Master of Science) และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Science) หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
(๑) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)
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๑.๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences)
อาทิ ชีววิทยา ชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ จุลชีววิทยา พิษวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา กีฏวิทยา พันธุศาสตร์
๑.๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences)
อาทิ เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์กายภาพ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา
๑.๓) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and
Statistics) อาทิ คณิตศาสตร์ การวิจัยดําเนินงาน สถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
๑.๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (Computing) อาทิ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Sciences)
๒.๑) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Agriculture) อาทิ ประมง
พืชไร่ วนศาสตร์ สัตวบาล สัตวศาสตร์
๒.๒) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(Environmental Sciences and Natural Resources) อาทิ การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อม
๒.๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Sciences)
อาทิ กายวิภาคศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ เวชนิทัศน์ สรีรวิทยา
๒.๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ (Other Applied
Sciences) อาทิ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ วัสดุศาสตร์ การเหมืองแร่
๕.๑.๓ ปริญญาตามชื่อศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (Political Sciences)
อาทิ การเมื อ ง การปกครอง นโยบายสาธารณะ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ และสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ (Economics) อาทิ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (Political Sciences) ให้ใช้ชื่อปริญญา
รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Political Science)
และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Political Science) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
(๒) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) ให้ใช้ชื่อปริญญา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Economics)
และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Economics) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
๕.๒ ปริญญาประเภทวิชาชีพ
๕.๒.๑ สาขาวิ ช าที่ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญานี้ เ น้ น การศึ ก ษาในลั ก ษณะของศาสตร์
เชิงประยุกต์ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกําหนดชื่อปริญญา
ให้ใช้ตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เป็นหลัก ในทุกระดับปริญญา (บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต)
สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเป็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้ กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ

250

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(๑) สาขาวิชากายภาพบําบัด (Physical Therapy) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับ ปริญญาตรีว่า กายภาพบําบัดบัณฑิต (Bachelor of Physical Therapy) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
(กายภาพบําบัด)
(๒) สาขาวิ ช าการบั ญ ชี (Accountancy) ให้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญา
ในระดับปริญญาตรีว่า บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) หรือ (Bachelor of Accounting)
หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) (Bachelor of Business Administration) (Accountancy)
หรือ (Bachelor of Business Administration) (Accounting)
(๓) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
ให้ใช้ชื่อปริญญา ในระดับปริญญาตรีว่า การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (Bachelor of Thai Traditional Medicine)
สาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ให้ ใ ช้ ชื่ อ ในระดั บ
ปริญญาตรีว่า การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)
(๔) สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)
(๕) สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์ (Medical Technology)
ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า เทคนิคการแพทยบัณฑิต (Bachelor of Medical Technology)
(๖) สาขาวิชานิติศาสตร์ (Laws) ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา่
นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)
(๗) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)
(๘) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering)
(๙) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (Education) หรือสาขาวิชาครุศาสตร
อุตสาหกรรม (Industrial Education, Technical Education) ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (Bachelor of Science
in Industrial Education) หรือ (Bachelor of Science in Technical Education)
(๑๐) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) หรือภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (Bachelor of Landscape Architecture)
(๑๑) สาขาวิช าสาธารณสุข ศาสตร์ ให้ใ ช้ชื่อ ปริญ ญาในระดับ
ปริญญาตรีว่า สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)
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๕.๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีระดับชั้นปริญญาตรีเป็นปริญญาสูงสุด
ให้ใช้ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เป็นหลักในระดับชั้นปริญญาตรี สําหรับระดับชั้นปริญญาโท
และปริญญาเอก ให้ใช้วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Science) สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of
Philosophy) ได้ กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
(๑) สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ (Dentistry) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery)
(๒) สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry)
(๓) สาขาวิ ช าแพทยศาสตร์ (Medicine) ให้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญา
ในระดับปริญญาตรีว่า แพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine)
(๔) สาขาวิ ช าเภสั ช ศาสตร์ (Pharmacy) ให้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญา
ในระดับปริญญาตรีว่า เภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)
(๕) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine) ให้ใช้
ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine)
๕.๓ ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ
๕.๓.๑ ประเภทกึ่งวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาที่ไม่ได้กําหนดให้มีองค์กรวิชาชีพ
หรือกฎหมายรองรับแต่เป็นศาสตร์ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ การกําหนดชื่อปริญญาให้ใช้ตาม
กลุ่มสาขาวิชาที่กําหนด การกําหนดชื่อปริญญาให้ใช้ตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เป็นหลักในทุกระดับปริญญา
(บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต) สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเป็นปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตได้ กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
(๑) สาขาวิ ช ากายอุ ป กรณศาสตร์ ให้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญาในระดั บ
ปริญญาตรีว่า กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Prosthetics and Orthotics)
(๒) สาขาวิชาการจัดการ (Management) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า การจัดการบัณฑิต (Bachelor of Management)
(๓) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (Music) ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีว่า ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music)
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts)
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
(๖) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration)
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๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (Fine and Applied Arts)
ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า ศิลปบัณฑิต (Bachelor of Fine Arts) หรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Fine and Applied Arts)
(๘) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work)
(๙) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Information Science)
ทั้ ง นี้ กรณี จั ด ทํ า หลั ก สู ต รในสาขาวิ ช าประเภทกึ่ ง วิ ช าชี พ
หากสถาบันอุดมศึกษาใด จัดหลักสูตร โดยจัดเนื้อหาเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ทางศิลปศาสตร์ หรือศาสตร์บริสุทธิ์
ทางวิทยาศาสตร์ให้ใช้ชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได้
๕.๓.๒ ประเภทปฏิบัติการ
สาขาวิ ช าที่ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญานี้ มี ลั ก ษณะเป็ น การนํ า วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ ให้ใช้ชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
(Bachelor of Technology) และเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (Master of Technology) หรืออุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) และอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Industrial Technology) หรือ ชื่อ ปริญ ญาอื่น ที่แ สดงให้เ ห็น การนํา วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ
ข้อ ๖ ชื่อปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอักษรย่อปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ให้ใช้ ดังต่อไปนี้
๑.
๑.๑

๑.๒

๑.๓

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
ปริญญาประเภทวิชาการ
ปริญญาศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศศ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
ปริญญาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วท.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
ปริญญาตามชื่อศาสตร์

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Bachelor of Arts
Master of Arts
Doctor of Arts
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Science
Master of Science
Doctor of Science
หรือ
Doctor of Philosophy

B.A.
M.A.
D.A.
Ph.D.
B.S.,B.Sc.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.
Ph.D.
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๒.๑
๒.๑.๑

๒.๑.๒
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ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
สาขาวิชารัฐศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ.
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ร.ม.
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ร.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ศ.ม.
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
ปริญญาประเภทวิชาชีพ
ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ
สาขาวิชากายภาพบําบัด
กายภาพบําบัดบัณฑิต
กภ.บ.
กายภาพบําบัดมหาบัณฑิต
กภ.ม.
กายภาพบําบัดดุษฎีบัณฑิต
กภ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
สาขาวิชาการบัญชี
บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
บัญชีมหาบัณฑิต บช.ม.
บัญชีดุษฎีบัณฑิต บช.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๓ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ปร.ด.
พท.บ.

การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

พท.ม.

การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

พท.ด.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Bachelor of Political Science
Master of Political Science
Doctor of Political Science
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Economics
Master of Economics
Doctor of Economics
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Pol.Sc.
M.Pol.Sc.
D.Pol.Sc.
Ph.D.
B.Econ.
M.Econ.
D.Econ.
Ph.D.

Bachelor of Physical Therapy
Master of Physical Therapy
Doctor of Physical Therapy
หรือ
Doctor of Philosophy

B.PT.
M.PT.
D.PT.

Bachelor of Accountancy
หรือ
Bachelor of Accounting
Master of Accountancy
หรือ
Master of Accounting
Doctor of Accountancy
หรือ
Doctor of Accounting
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Acc.

Bachelor of Thai Traditional
Medicine
Master of Thai Traditional
Medicine
Doctor of Thai Traditional
Medicine

Ph.D.

M.Acc.
D.Acc.

Ph.D.
B.TM.
M.TM.
D.TM.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
พทป.บ.
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๔ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

พทป.ม.
พทป.ด.
ปร.ด.
พจ.บ

การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต

พจ.ม.

การแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิต

พจ.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๕ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทยบัณฑิต
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๖ สาขาวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๗ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปร.ด.
ทพ.บ.
ทพ.ม.
ทพ.ด.
ปร.ด.
น.บ.
น.ม.
น.ด.
ปร.ด.
พย.บ.
พย.ม.
พย.ด.
ปร.ด.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Applied Thai
Traditional Medicine
Master of Applied Thai
Traditional Medicine
Doctor of Applied Thai
Traditional Medicine
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Traditional
Chinese Medicine
Master of Traditional Chinese
Medicine
Doctor of Traditional Chinese
Medicine
หรือ
Doctor of Philosophy

Ph.D.
B.ATM.
M.ATM.
D.ATM.
Ph.D.
B.CM.
M.CM.
D.CM.

Ph.D.

Bachelor of Medical
B.MT.
Technology
Master of Medical Technology M.MT.
Doctor of Medical Technology D.MT.
หรือ
Doctor of Philosophy
Ph.D.
Bachelor of Laws
Master of Laws
Doctor of Laws
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Nursing Science
Master of Nursing Science
Doctor of Nursing Science
หรือ
Doctor of Philosophy

LL.B.
LL.M.
LL.D.
Ph.D.
B.N.S.
M.N.S.
D.N.S.
Ph.D.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๒.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วศ.ม.
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วศ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๒.๑.๙ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศษ.ม.
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศษ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
และ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ค.อ.บ.

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๑๐ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ค.อ.ม.

ค.อ.ด.

ปร.ด.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.ด.
ปร.ด.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Bachelor of Engineering
Master of Engineering
Doctor of Engineering
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Education
Master of Education
Doctor of Education
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Eng.
M.Eng.
D.Eng.
Ph.D.
B.Ed.
M.Ed.
Ed.D., D.Ed
Ph.D.

Bachelor of Science in
Industrial Education
หรือ
Bachelor of Science in
Technical Education

B.S.Ind.Ed.

Master of Science in Industrial
Education
หรือ
Master of Science in Technical
Education

M.S.Ind.Ed.

Doctor of Science in Industrial
Education
หรือ
Doctor of Science in Technical
Education
หรือ
Doctor of Philosophy

D.Ind.Ed.,

Bachelor of Architecture
Master of Architecture
Doctor of Architecture
หรือ
Doctor of Philosophy

B.S.Tech.Ed.

M.S.Tech.Ed.

D.Tech.Ed.

Ph.D.
B.Arch.
M.Arch.
D.Arch.
Ph.D.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
และ
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภ.สถ.บ.

๒.๑.๑๑

๒.๒
๒.๒.๑

๒.๒.๒

๒.๒.๓

๒.๒.๔

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภ.สถ.ม.

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภ.สถ.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ โดย
ระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาสูงสุด
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต

ปร.ด.
ส.บ.
ส.ม.
ส.ด.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
และ
Bachelor of Landscape
Architecture
Master of Landscape
Architecture
Doctor of Landscape
Architecture
หรือ
Doctor of Philosophy

B.L.A.
M.L.A.
D.L.A.
Ph.D.

Bachelor of Public Health
Master of Public Health
Doctor of Public Health
หรือ
Doctor of Philosophy

B.P.H.
M.P.H.
Dr.P.H.

Doctor
Master
Doctor
หรือ
Doctor

of Dental Surgery
of Science
of Science

D.D.S.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

of Philosophy

Ph.D.

Doctor
Master
Doctor
หรือ
Doctor

of Optometry
of Science
of Science

O.D.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

of Philosophy

Ph.D.

of Medicine
of Science
of Science

M.D.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

ปร.ด.

Doctor
Master
Doctor
หรือ
Doctor

of Philosophy

Ph.D.

ภ.บ.

Doctor of Pharmacy

ปร.ด.

ท.บ.
วท.ม.
วท.ด.
ปร.ด.
ทศ.บ.
วท.ม.
วท.ด.
ปร.ด.
พ.บ.
วท.ม.
วท.ด.

Ph.D.

Pharm.D.
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วท.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๒.๒.๕ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สพ.บ.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วท.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓.
ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ
๓.๑
ประเภทกึ่งวิชาชีพ
๓.๑.๑ สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
กอ.บ.
กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต

กอ.ม.

กายอุปกรณศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กอ.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๒ สาขาวิชาการจัดการ
การจัดการบัณฑิต
การจัดการมหาบัณฑิต
การจัดการดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๓ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๔ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ปร.ด.
กจ.บ.
กจ.ม.
กจ.ด.
ปร.ด
ดศ.บ.
ดศ.ม.
ดศ.ด.
ปร.ด.
นศ.บ.
นศ.ม.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Master of Science
M.S.,M.Sc.
Doctor of Science
D.S.,D.Sc.
หรือ
Doctor of Philosophy
Ph.D.
Doctor
Master
Doctor
หรือ
Doctor

of Veterinary Medicine
of Science
of Science

D.V.M.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

of Philosophy

Ph.D.

Bachelor of Prosthetics and
Orthotics
Master of Prosthetics and
Orthotics
Doctor of Prosthetics and
Orthotics
หรือ
Doctor of Philosophy

B.PO.

Bachelor of Management
Master of Management
Doctor of Management
หรือ
Doctor of Philosophy

B.M.
M.M.
D.M.

Bachelor of Music
Master of Music
Doctor of Music
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Communication
Arts
Master of Communication Arts

M.PO.
D.PO.
Ph.D.

Ph.D.
B.M.
M.M.
D.M.
Ph.D.
B.Com.Arts.
M.Com.Arts.
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นศ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓.๑.๕ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บธ.ม.

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บธ.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๖ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปร.ด.
รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รป.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓.๑.๗ สาขาวิชาทางวิจติ รศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ศิลปบัณฑิต
ศล.บ.
หรือ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศป.บ.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Doctor of Communication Arts D.Com.Arts.
หรือ
Doctor of Philosophy
Ph.D.
Bachelor of Business
Administration
Master of Business
Administration

B.B.A.

Doctor of Business
Administration
หรือ
Doctor of Philosophy

D.B.A.

Bachelor of Public
Administration
Master of Public Administration
Doctor of Public Administration
หรือ
Doctor of Philosophy

M.B.A.

Ph.D.
B.P.A.
M.P.A.
D.P.A.
Ph.D.

ปร.ด.

Bachelor of Fine Arts
หรือ
Bachelor of Fine and Applied
Arts
Master of Fine Arts
หรือ
Master of Fine and Applied
Arts
Doctor of Fine Arts
หรือ
Doctor of Fine and Applied
Arts
หรือ
Doctor of Philosophy

Ph.D.

สส.บ.
สส.ม.
สส.ด.

Bachelor of Social Work
Master of Social Work
Doctor of Social Work

B.S.W.
M.S.W.
D.S.W.

ศิลปมหาบัณฑิต
หรือ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ศล.ม.

ศิลปดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ศล.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๘ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ศป.ม.

ศป.ด.

B.F.A.

M.F.A.

D.F.A.
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓.๑.๙ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สท.บ.
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สท.ม.
สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สท.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓.๒
ประเภทปฏิบัติการ
๓.๒.๑ เทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ.
เทคโนโลยีมหาบัณฑิต
ทล.ม.
๓.๒.๒ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อส.บ.
อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อส.ม.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Information Science
Master of Information Science
Doctor of Information Science
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Technology
Master of Technology
Bachelor of Industrial
Technology
Master of Industrial Technology

Ph.D.
B.I.S.
M.I.S.
D.I.S.
Ph.D.
B.Tech.
M.Tech.
B.Ind.Tech.
M.Ind.Tech.

ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องกําหนด
ชื่ อ ปริ ญ ญา ที่ น อกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๕

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

262

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนผังเปรียบเทียบคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา (TQF)

๒. มีความรอบรู้และมี
ประสบการณ์

องค์ประกอบ
๑. มีคุณธรรม
จริยธรรม

๒.๑ มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
๒.๒ มีความรู้รอบในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
๒.๓ มีความสามารถในการประยุกต์
ความรู้สู่การใช้ประโยชน์

๑.๖

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

ประเด็น
มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความขยันหมั่นเพียร
มีความพอเพียงและมีวินัย
มีเจตคติที่เหมาะสม
มีวัฒนธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรมอันดี
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
มีความรู้รอบในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง มีความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้สู่การใช้
ประโยชน์

มีความรอบรู้ลุ่มลึกในศาสตร์ที่
ศึกษา มีความรู้รอบในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง มีความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้สู่การใช้
ประโยชน์ มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์ทางวิชาการ

มีความรอบรู้ลุ่มลึกในศาสตร์ที่
ศึกษา มีความรู้รอบในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง มีความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้สู่การใช้
ประโยชน์ มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์ทางวิชาการ
พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร มีความพอเพียงและมีวินัย มีเจตคติที่เหมาะสม
มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

คาขวัญ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่น สื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี”

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๕
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มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

๕.๑ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
๕.๒ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๕.๓ เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

ระดับปริญญาเอก
มีทักษะในการคิดเชิงบูรณาการ
ระบบ และวิเคราะห์ สังเคราะห์
วิพากษ์อย่างลุ่มลึกบนพื้นฐาน
วิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดี มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๕. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ระดับปริญญาโท
มีทักษะในการคิดเชิงระบบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์บนพื้นฐานวิชาการ
แสวงหาความรู้ใหม่ แก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได้ดี มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

๔.๑ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อองค์กร มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ทุกระดับ มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ
๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อองค์กร
๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมทุกระดับ
๔.๔ มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ

ระดับปริญญาตรี
มีทักษะในการคิดเชิงระบบมี
ทักษะในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใช้ความรู้สู่การ
ปฏิบัติได้ แสดงความคิดเห็นที่
เป็นของตัวเองได้ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น

๔. มีความรับผิดชอบ

องค์ประกอบ
ประเด็น
๓. คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ๓.๑ มีทักษะในการคิดเชิงระบบ
๓.๒ มีทักษะในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
๓.๓ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๓.๔ ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติได้

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๕
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๖.๔

๖.๑
๖.๒
๖.๓

ประเด็น
มีทักษะการสื่อสารที่ดี
มีทักษะในการใช้ภาษา
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มีความสามารถในการศึกษา
วิเคราะห์และนาเสนอผล
การศึกษาวิเคราะห์

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการใช้ภาษา มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างรู้เท่าทัน มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และนาเสนอ
ผลการศึกษา วิเคราะห์

ระดับปริญญาเอก
มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสืบค้นติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
รู้เท่าทัน และสามารถนาเสนอ
ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อที่
หลากหลาย มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในรูปแบบที่
เหมาะสม

๗. ทักษะการศึกษา
๗.๑ มีความสามารถในการศึกษาด้วย มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรอยู่
ทางไกล และ
ตนเอง
เป็นนิจ
สามารถศึกษา
๗.๒ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ๗.๓ มีความมุง่ มั่น ขยันหมั่นเพียร

องค์ประกอบ
๖. มีความสามารถใน
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๕
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบั นอุดมศึกษา เพื่ อสนองตอบนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึ กษา คณะกรรมการบั ณฑิ ตศึ กษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทางยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับ
นั กศึ กษาระดั บปริ ญ ญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ อ อกประกาศ
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิราช เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ดังนี้
ข้อ ๑ ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ต้องส่งผลการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถ
ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๒ กรณีที่ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการ
ทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวิชา ๑๑๗๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๑ หรือ
ข้อ ๓ เข้ารับการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้จัด (Intensive
Training English Course)
ข้อ ๔ ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ ถือว่าเป็นการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากาหนด
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาณุมาศ ขัดเงางาม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๑
_____________________________
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นไปตามที่เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการประเมินผล
ความรู้ภาษาอังกฤษ อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.
๒๕๒๑ ประกอบกับข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโ ขทัย ธรรมาธิราช เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๗ และออกประกาศมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นั กศึกษาระดับปริ ญญาเอกต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ และต้องมีคะแนนทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) คะแนนผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันสอบของศูนย์ทดสอบ
ทางภาษา ดังต่อไปนี้
ก. TOEFL (Computer based)
ไม่ต่ากว่า ๑๗๓ คะแนน หรือ
ข. TOEFL (Internet based)
ไม่ต่ากว่า ๖๒ คะแนน หรือ
ค. IELTS
ไม่ต่ากว่า ๕.๕ คะแนน หรือ
ง. TU-GET
ไม่ต่ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ
จ. CU-TEP
ไม่ต่ากว่า ๗๐ คะแนน หรือ
ฉ. TOEIC
ไม่ต่ากว่า ๖๕๐ คะแนน หรือ
ช. STOU-EPT
ไม่ต่ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ
ซ. STOU-EPT (E-Testing)
แต่ละ Part ไม่ต่ากว่าระดับ B2
สาหรับผลการทดสอบของศูนย์ทดสอบทางภาษาของสถาบันอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อน
ข้อ ๒ คะแนนสอบรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๒ ที่มีผลการสอบไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันสอบ
และได้คะแนนแต่ละ Part จะต้องได้ไม่ต่ากว่าระดับ B2
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ข้อ ๓ คะแนนการอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English Course ที่มีผลการอบรมไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่
วันที่เข้ารับการอบรมและได้คะแนนการอบรมแต่ละ Part จะต้องได้ไม่ต่ากว่าระดับ B2
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงนาม)
ประสาท สืบค้า
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง กาหนดแบบหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนอื่น และค่าพาหนะเหมาจ่าย
พ.ศ. ๒๕๖๑
_____________________________
เพื่ อ ให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ ค่ า ตอบแทนอื่ น และค่ า พาหนะเหมาจ่ า ย
ในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจ
ตามความในข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ
ที่เป็นบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ว่าด้วย
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าพาหนะเดินทาง สาหรับคณะกรรมการที่ทาหน้าที่สอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
และพยาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ การเบิ ก จ่ า ยเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ ค่ า ตอบแทนอื่ น และค่ า พาหนะเหมาจ่ า ย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๑
และระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิร าช ว่าด้ว ย เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าพาหนะเดิ น ทาง
ส าหรั บ คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ส อบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงและพยาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ ใช้ห ลั กฐาน
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ การเบิกจ่ายตามข้อ ๑ ให้แนบสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี ประกอบการเบิกจ่ายด้วย
ข้ อ ๓ กรณี เ บิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราที่ ก าหนดในระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ ให้ใช้ หลักฐาน
ตามแบบรายงานการเดินทางไปราชการ ว่าด้วยการนั้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประสาท สืบค้า
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลาดับ

สถานที่อยู/่ ที่ทางาน

เบี้ยประชุม/ ค่าพาหนะ
ค่าตอบแทน เหมาจ่าย

รวมเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้เข้าประชุม
ผู้รับเงิน

ลงชื่อ........................................................................ผู้จ่ายเงิน
(................................................................)
วันที่........ เดือน.................................พ.ศ. ............

จานวนเงิน (ตัวอักษร) (.........................................................................................) รวมเงินทั้งสิ้น

ตาแหน่ง

เวลาเริ่มประชุม........................................... น.
เวลาเลิกประชุม............................................ น.
ลงชื่อ .................................................................... ผู้จดรายงานการประชุม/เลขานุการ/ประธานที่ประชุม
(..................................................................)

ชื่อ - สกุล

หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนอื่น และค่าพาหนะเหมาจ่าย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน........................................................................................................................................
ครั้งที่ ........................ เมื่อวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. ..............
สถานที่ประชุม..............................................................................
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างและบันทึกสำหรับผูใ้ ห้บริการ

279

ตัวอย่างที่ 1
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ตัวอย่างที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหารส่วนต่อเติม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-----------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตกุล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงส์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
9. อาจารย์ ดร.ประภาพร ลือกิตติศัพท์
10. อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น
11. อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ
12. นางสาวธนัญญา เฉลยผล
13. นางพินรัฏ เตชะปัญญาวงศ์
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 798/2563
ลงวั น ที ่ 19 มี น าคม 2563 เรื ่ อ ง แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอก
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตกุล
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
กรรมการ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
อาจารย์ ดร.ประภาพร ลือกิตติศัพท์
อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น
อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
(นางสาวธนัญญา เฉลยผล)
14. เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา
(นางพินรัฏ เตชะปัญญาวงศ์)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สถานที่ทำงานและเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย แจ้งให้ที่ประชุมทราบสถานที่ทำงานและเบอร์
โทรศัพท์สำหรับติดต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์เปลี่ยนที่อยู่ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 ความเป็นมาและรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย แจ้งให้ที่ประชุมทราบความเป็นมาของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ตั้งแต่หลักสูตรฉบับแรกจนถึงปัจจุบั น
ตามลำดับดังนี้
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2541 เปิดสอนตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2543
2) หลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต วิช าเอกการจั ดการสิ ่ง แวดล้อ มอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 เปิดสอนตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2553
3) หลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต วิช าเอกการจั ดการสิ ่ง แวดล้อ มอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (จัดทำหลักสูตรตามกรอบ TQF) เปิดสอนตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
4) หลั กสู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต วิ ช าเอกการจัด การสิ ่ ง แวดล้อ มอุ ตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (จัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558) เปิดสอน
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ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะครบเกณฑ์การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรในภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ขณะนี้สาขาวิชาได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรั บ ปรุง พ.ศ.2565 เพื ่อ เปิ ด สอนในภาคต้น ปี ก ารศึก ษา 2565 โดยมี แ ผนการปรับ ปรุง หลั กสู ตรที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ภายในเดือนมีนาคม 2563
2) จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่า ง) มคอ.2
ภายในเดือนเมษายน – ตุลาคม 2563
3) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) มคอ.2
(ถ้ามี) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
4) เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำสาขาวิชา ภายในเดือนธันวาคม 2563
5) ส่งร่างหลักสูตรให้สำนักวิชาการตรวจ ภายในเดือนธันวาคม 2563
6) เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ภายในเดือนมกราคม 2564
7) เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
8) เสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. ภายในเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย นำเสนอที่ประชุมในภาพรวมเกี่ยวกับรายละเอียดของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เรื่อง
ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรัชญา วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
สื่อสิ่งพิมพ์หลัก คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ แผนการศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู ่ ช ุ ด วิ ช า เกณฑ์ ก ารสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสาร powerpoint และเอกสาร
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ประธานฯ เสนอให้ ท ี่ ป ระชุ มพิจารณารายละเอี ยดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสูตรรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.1
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ปรัชญา
1.1 ปรับปรัชญาให้มีความทันสมัย และมีคำสำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยี ความยั่งยืน
(sustainability) การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking)
1.2 ปรั ช ญาควรเขี ย นให้ ส ั ้ น กระชั บ ไม่ ซ ้ ำ ซ้ อ นกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร
ไม่ควรเกิน 3 บรรทัด เช่น นักจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถระดับสูงที่คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือต่อยอด สร้างโอกาสพัฒนานักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น
2. ชุดวิชา
2.1 หลักสูตรนี้จะเน้นเนื้อหาไปทางด้านใด การจัดการ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม ต้องจำกัดความให้ชัดเจน
2.2 เสริมสร้างคุณลัก ษณะบัณฑิต ได้แก่ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิด
เชิงวิพากษ์ (critical thinking) โดยปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Case base หรือ Scenario
base
2.3 จัดทำหลักสูตรโดยใช้หลักการของ outcome-based education ปรับให้
สอดคล้องกันทั้ง ELO – PLO - CLO
2.4 ปรับเนื้อหาชุดวิชา วัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญา
ของหลักสูตร
2.5 วัตถุประสงค์ชุดวิชา ควรปรับ เป็น นักศึกษาสามารถอธิบาย และตัดคำว่า
“อธิบาย” ที่ระบุในแต่ละข้อออก หน้า 20-23 ในชุดวิชา 59713, 59714, 59715, 59716, 59718
2.6 ชุดวิชาควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ BCG โมเดล ประกอบด้วย B Bio Economy ระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C Circular Economy ระบบเศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น ที ่ ค ำนึ ง ถึ ง การนำวั ส ดุ ต ่ า งๆ กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ ม ากที ่ ส ุ ด และทั ้ ง 2 เศรษฐกิ จ นี ้ อยู ่ ภ ายใต้
G Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน
2.7 ชุดวิชาไม่ควรเน้นแต่เทคนิค แต่ควรมีการเกริ่นนำในแต่ละชุดวิชาว่าเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการว่า หากมีกระบวนการจัดการแล้ว จะต้องนำเทคโนโลยีใดเพื่อมาใช้ในการจัดการอย่างไร
2.8 ชุดวิชา 59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ควรปรั บ เพิ ่ ม เนื ้ อ หาเกี ่ ย วกั บ ความรู ้ ท างด้ า นการประเมิ น ผลกระทบสิ ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Impact
Assessment : EIA) การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA) ปรับวัตถุประสงค์
ชุดวิชาคำว่า “วิเคราะห์” เป็น “ประเมิน” ให้สอดคล้องกันทุกแห่ง และควรระบุคำสำคัญในคำอธิบายชุดวิชา
เพื่อบัณฑิตสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานยื่นประกอบการขอสอบ เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2.9 ชุดวิชา 59718 การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่งสะเทือน
ควรเน้นการจัดการเพื่อป้องกันชุมชน
2.10 ชุดวิชาควรเน้น Outside-In มากกว่า Inside-Out
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2.11 หน่วยงานราชการมีการปรับบทบาทจาก “ผู้ควบคุม” เป็น “ผู้ส่งเสริม” และ
กฎหมายหลายฉบับที่อยู่ระหว่างร่างกฎหมาย โดยใช้แนว Third party ดังนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา Third party
ในการสัมมนาเข้ม หรือเพิ่มในเนื้อหาชุดวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่
2.12 ควรเพิ่มการจัดการเหตุรำคาญที่มีผลกระทบกับชุมชน
2.13 ส่งเสริมให้นักศึกษาทำหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระจากสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม และนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม
2.14 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่ชุดวิชา (Curriculum mapping) ในชุดวิชา 59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรเพิ่ม
ความรับผิดชอบหลัก () และพิจารณาทบทวนบางชุดวิชาควรเพิ่มความรับผิดชอบหลักให้มากขึ้น
2.1.5 การปรับ ปรุง หลั ก สู ตรควรพิ จ ารณาให้ มี ท ั้ ง การจัด การ สิ ่ ง แวดล้ อม และ
อุตสาหกรรม
2.1.5 การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระควรเน้นหัวข้อการแก้ปัญหา
ของสถานประกอบกิจการที่นักศึกษาทำงานอยู่ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานและจะได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานทำให้สามารถจบการศึกษาได้ในเวลาที่กำหนด
2.1.6 ควรมีห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่นักศึกษาสามารถใช้ในการ
ทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความพร้อม หาก
นักศึกษาใช้บริการการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก ควรเลือกหน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลการ
วิเคราะห์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติกำหนดวันประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้งที่
2/2563 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ)
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
(อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ)
กรรมการและเลขานุการ
(นางพินรัฏ เตชะปัญญาวงศ์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวธนัญญา เฉลยผล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
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แบบฟอร์มที่ 1

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สาขาวิชา
โทร.
ที่ อว 0602
.วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

.
.
.

และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ถ้ามี)
เรียน

เลขานุการสภาวิชาการ

1. สรุปสาระสำคัญ
ด้วยหลักสูตร.....................................................หลักสูตรพัฒนา/ปรับปรุง พ.ศ.......... เปิดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา.............. ซึ่งจะครบรอบการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา.....................
ตามเกณฑ์ฯ สาขาวิชา.........................................จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร...............
และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ถ้ามี)
2. ประเด็นพิจารณา
2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร....................................................
จำนวน........ ราย ดังนี้
1. …………………………………………………………………..
ประธานกรรมการ
2. ............................................................................
กรรมการ
3. ............................................................................
กรรมการ
4. ............................................................................
กรรมการ
5. ...........................................................................
กรรมการ
6. ...........................................................................
กรรมการ
7. ...........................................................................
กรรมการ
8. ............................................................................
กรรมการ
9. ............................................................................
กรรมการ
10. ............................................................................
กรรมการ
11. ............................................................................
กรรมการ
12. ..........................................................................
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
14. เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา
ผู้ช่วยเลขานุการ
…/2.2 ขออนุมัติ
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2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ถ้ามี) จำนวน .......ราย ดังนี้
1. …………………………………………………………………..
2. ............................................................................
3. ............................................................................
3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.1 แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/คณาจารย์/ผู้ช่วยเลขานุการเพื่อเข้าร่วม
ในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร.............................................
3.2 แบบประวัติคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ..............................ในการประชุมครั้งที่....../.........
เมื่อวันที่ ................................แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอสภาวิชาการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(.................................................................)
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา.....................................
คำแนะนำ
องค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (จำนวน 10 – 14 คน) ดังนี้
3.1 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน
กรรมการ
3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรที่ปรับปรุง จำนวน 3-5 คน เป็น
กรรมการ (หากมีสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน) หาก
สาขาวิชาพิจารณาเห็นสมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าจำนวนดังกล่าว ให้เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบพร้อมเหตุผลประกอบ
3.3 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ปรับปรุง จำนวน 3-5 คน เป็นกรรมการ โดยต้องเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ อย่างน้อย 2 คน
3.4 อาจารย์ประจำสาขาวิชา (ควรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) จำนวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
3.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิ จ
สาขาวิชาอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2551)
ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาอาจเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรเพื่อทำหน้าที่ทั้งประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
หมายเหตุ สาขาวิชาอาจเสนอสภาวิชาการพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไม่ใช่บุคคลในคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร จำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตร หรืออาจใช้วิธีจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรได้
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร (อัตราการเบิกจ่ายค่าสมมนาคุณผู้วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยค่าสมนาคุณผู้วิพากษ์หลักสูตร พ.ศ.2551)
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แบบฟอร์มที่ 2

แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อเข้าร่วมในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร.......................................
แขนงวิชา/วิชาเอก (ถ้ามี)..........................................
1. ชื่อ-นามสกุล
2.
3.
4.
5.

(ภาษาไทย)……………นาย/นาง/นางสาว....……………………………………..
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………….
ตำแหน่งวิชาการ……………………………………………….............................………………………………
ตำแหน่งบริหาร…………...…………………………………….............................……………………………..
สถานที่ทำงานปัจจุบัน…………………………………….……………………............................…………….
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน………………………....…….โทรศัพท์เคลื่อนที่…...…………………………
คุณวุฒิ

ระดับการศึกษา

ชื่อวุฒิ

วิชาเอก

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า
อื่นๆ (ระบุ)

6. ผลงานการเขียนหนังสือ บทความ หรืองานวิจัย เป็นต้น...……………………………………
……………………………………………........................…………………………………………………..
7. ประสบการณ์ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ…......………..………………………………………..
………………………………………………........................………………………………………………..
8. งานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ได้รับมอบหมาย……..…………………………...
………………………………………………………........................………………………………………..
9. ครั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อในตำแหน่ง……............…………………………………………………….
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แบบเสนอชื่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อเข้าร่วมในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร.......................................
แขนงวิชา/วิชาเอก (ถ้ามี)............................................
1. ชื่อ-นามสกุล…………นาย/นาง/นางสาว........................…………………………………………………
2. คุณวุฒิ
ตัวอย่าง ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.A. (Public Administration and Public Policy), Ph.D.
(Politics) The University of York

…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
3. ตำแหน่งบริหาร…………………………………………………………….………………….
4. สถานที่ทำงานปัจจุบัน สาขาวิชา……………….……….…………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน…………………………….โทรศัพท์เคลื่อนที่………………………………
5. งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
ตัวอย่าง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร..................

……………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………….……….…………………
6. ครั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อในตำแหน่ง……………………...........................…………………………………….
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แบบเสนอชื่อผู้ช่วยเลขานุการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อเข้าร่วมในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร......................................
แขนงวิชา/วิชาเอก (ถ้ามี)............................................
1. ชื่อ-นามสกุล…………นาย/นาง/นางสาว..........…………………………………………………………….
2. คุณวุฒิ
ตัวอย่าง ร.บ., ร.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
3. สถานที่ทำงานปัจจุบัน……………………………………….……………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน…………………………….โทรศัพท์เคลื่อนที่………………………………
4. ประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยเลขานุการในปัจจุบัน
……………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………
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แบบฟอร์มที่ 3
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อเข้าร่วมในคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร..............................................
แขนงวิชา/วิชาเอก (ถ้ามี)............................................
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)…………นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………..
(ภาษาอังกฤษ)……………………..…………………………………………………………….
2. ตำแหน่งวิชาการ……………………………………………….............................………………………………
3. ตำแหน่งบริหาร…………...…………………………………….............................……………………………..
4. สถานที่ทำงานปัจจุบัน…………………………………….……………………............................…………….
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน………………………....…….โทรศัพท์เคลื่อนที่…...…………………………
5. คุณวุฒิ
ระดับการศึกษา

ชื่อวุฒิ

วิชาเอก

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า
อื่นๆ (ระบุ)

6. ผลงานการเขียนหนังสือ บทความ หรืองานวิจัย เป็นต้น...……………………………………
……………………………………………........................…………………………………………………..
7. ประสบการณ์ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ…......………..………………………………………..
………………………………………………........................………………………………………………..
8. งานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ได้รับมอบหมาย……..…………………………...
………………………………………………………........................………………………………………..
9. ครั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อในตำแหน่ง……............……กรรมการวิพากษ์..............………….
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แบบฟอร์มที่ 4

ข้อมูลที่ทำแถบสีเหลืองไว้เป็นคำอธิบายในการจัดทำ สมอ.08 ดังนั้น จึงขอให้สาขาวิชา
ตัดข้อมูลที่ทำแถบสีเหลืองดังกล่าวออกเมื่อส่ง สมอ.08 ให้สำนักวิชาการตรวจหรือเสนอสภาวิชาการ

สมอ. 08

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร................................................................................
แขนงวิชา....................วิชาเอก....................ฉบับปี พ.ศ. ...... (ระบุฉบับที่ต้องการปรับแก้ไข เช่น ฉบับปี พ.ศ.2559)
สาขาวิชา................................... มหาวิทยาลัย/สถาบัน............................................................
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รบั ทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร (หรือหลักสูตรฉบับดังกล่าวนีไ้ ด้รับการ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (เดิมคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เมื่อวันที่........................................ (ให้ระบุวัน
เดือน ปี ที่ สป.อว. (เดิม สกอ.) ได้รบั ทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร มคอ.2)

2. สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนีแ้ ล้ว ในคราวประชุมครั้งที่........./..........เมื่อวันที่
....................................... (หมายถึง ครั้งที่...วันที.่ ....เดือน......พ.ศ..... ที่ได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยในการปรับปรุงแก้ไข
ครั้งนี้ ให้เว้นว่างไว้)

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค..... (ระบุภาคต้นหรือภาคปลาย) ปีการศึกษา..................เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข (ระบุส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน)
5.1.........................................................................................................................
5.2.........................................................................................................................
5.3........................................................................................................................
แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ตามแบบ สมอ.08) ที่มีการปรับปรุง
รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ อาทิ การปรับปรุงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร การปรับปรุงระดับชุดวิชา การเปลี่ยนชื่อชุดวิชา การเปลี่ยนรหัส
ชุดวิชา การเพิ่มชุดวิชาเลือก การปรับวัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยดังนี้
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/cur/Up62/intranet/Rule_STOU/STEP_SMO-08.pdf
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ.......................... (ระบุปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) พ.ศ....... (ระบุปี พ.ศ.ที่หลักสูตรปรับปรุงใหญ่
นั้นๆ ปรับตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.ใด เช่น พ.ศ.2548 หรือ พ.ศ.2558) ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ
ดังนี้

ตัวอย่าง
ระดับปริญญาตรี
หมวดวิชา

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
-เกณฑ์ฯ 2548
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
-เกณฑ์ฯ 2558
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต
หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับปริญญาโท
หมวดวิชา
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้าง
หลักสูตรเดิม
30 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย
30 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

โครงสร้าง
หลักสูตรเดิม
36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย
36 หน่วยกิต

ระดับปริญญาเอก
หมวดวิชา
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์

โครงสร้าง

โครงสร้าง

กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

54 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

54 หน่วยกิต

หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(ลงชื่อ).....................................................................................
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่........................................................
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หมายเหตุ
1) แบบฟอร์ม 1 ฉบับ ให้ใช้กับการปรับปรุงแก้ไข 1 หลักสูตรเท่านั้น
2) คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเป็นรายหลักสูตร ฉะนั้น การปรับปรุงแก้ไขในเรื่องหนึ่ง
หากมี ผ ลกระทบต่ อ หลัก สู ต รใดบ้ าง มหาวิท ยาลั ย /สถาบั น จะต้ อ งแจ้ง ให้ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ.) รับทราบ
เป็นรายหลักสูตรเช่นกัน ยกเว้น การเปิดรายวิชาเลือกเสรี
3) ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขมีจำนวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแก้ไขนั้น มีผลกระทบต่อการเสนอข้อมูล
ในเอกสารหลายแห่ง ควรจัดทำเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ
4) กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ขอให้แ นบหนังสือสําคัญ แสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เพื่อส่งข้อมู ลให้
สป.อว.ด้วย
ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรเป็นหลักสูตรในระดับที่ต่ำกว่าอนุปริญญา ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
สกอ. ในการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับและการปรับปรุงเล็กน้อยใน
หลักสูตรประกาศนียบัตร กระบวนการสิ้นสุดที่เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ที่มหาวิทยาลัย
ไม่ต้องเสนอ สป.อว.

ตัวอย่างสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
 ตัวอย่างบันทึกเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภาวิชาการ
โดยสาขาวิชาสามารถนำตัวอย่างไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
 ตัวอย่างการปรับปรุงวัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา
 ตัวอย่างการปรับปรุงรหัสชุดวิชา
 ตัวอย่างการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
*กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ขอให้แนบหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เพื่อส่งข้อมูลให้ สป.อว.ด้วย*
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ตัวอย่างบันทึกเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภาวิชาการ

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สาขาวิชา
ที่ อว 0602
เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เรียน

โทร.
.วันที่
แขนงวิชา/วิชาเอก (ถ้ามี)

.
.
ฉบับปี พ.ศ. * .

เลขานุการสภาวิชาการ

1. สรุปสาระสำคัญ
ด้วยสาขาวิชา.............................................ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร........................
แขนงวิชา/วิชาเอก........................... ฉบับปี พ.ศ..........* เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
..............(ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา) พ.ศ........ (2548 หรือ 2558) ดังนี้
1.1 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
1) ปรับ........................................................ ออก เปลี่ยนเป็น ........................................
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร แทน เนื่องจาก..................... (โปรดระบุเหตุผลว่า
เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25..... หรือ ไม่ตอ่ สัญญาจ้างในปีงบประมาณ 25..... หรือ ย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับ.......... หรือ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ .................)
2) เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
………………………….. ตำแหน่ง อาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจาก………………...ได้รับการ
พิจารณากำหนดตำแหน่งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชา...................) ตั้งแต่วันที่ ...........
3) ปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ของ................
4) เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ..... ราย คือ
................................................... (กรณีอาจารย์ใหม่ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ให้เพิ่ม
ข้อความว่า อาจารย์..................บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ....................)
5) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ..... ราย คือ ...................................................
1.2 ปรับปรุงวัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา............................. เพื่อ.............................
2. ประเด็นเสนอพิจารณา
ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร..............แขนงวิชา/วิชาเอก...........................
ฉบับปี พ.ศ.......... *
3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.1 แบบ สมอ.08
3.2 แบบประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนฯ (ระบุเฉพาะกรณีปรับปรุงอาจารย์ฯ)
หมายเหตุ * หากสาขาวิชามีประเด็นเสนอปรับปรุงเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรเพียง
ประเด็นเดียว ไม่มีปรับรายละเอียดชุดวิชา ขอให้สาขาวิชาโปรดปรับชื่อเรื่อง/ข้อความ เป็น “ขอความเห็นชอบปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร...................................................... ฉบับปี พ.ศ.........” แทน
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ทั้ ง นี้ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจำสาขาวิ ช า (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) /
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา).................................... ในการประชุมครั้ง
ที่ ........./............. เมื่อวันที่............ เดือน.................................. พ.ศ................. แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอสภาวิชาการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ธร

(........................................................)
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา...............................

ตัวอย่างการปรับปรุงวัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา
สมอ. 08

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ฉบับปี พ.ศ.2553
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รบั ทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม
2554
2. สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัตกิ ารปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ ...../........ เมื่อวันที่
............ เดือน ............................. พ.ศ........
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริม่ ใช้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ปรับวัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชาให้ถูกต้องและทันสมัยยิ่งขึ้น มีเนือ้ หาจนถึงวัยรุ่นเพื่อให้
ครอบคลุมวัยเด็กทั้งช่วง และสอดคล้องกับการแบ่งพัฒนาการเด็กที่เป็นสากล
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
วัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา (เดิม)
วัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา (ใหม่)
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
Child Development

6(12-2-0-4)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ
ด้านต่างๆ ของเด็กแต่ละช่วงวัย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย
2.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กแต่ละช่วงวัย และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
สอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่ละช่วงวัย
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก
3.เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดูเด็กแต่ละ
ช่วงวัย เพื่อการพัฒนางานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็ก

72202 พัฒนาการวัยเด็ก
Child Development

6(12-2-0-4)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ
ต่างๆ ของเด็กแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ
2.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กแต่ละช่วงอายุ และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
สอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่ละช่วงอายุ
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก
3.เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดูเด็กแต่ละ
ช่วงอายุ เพื่อการพัฒนางานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็ก
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วัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา (เดิม)
คำอธิบายชุดวิชา
สภาพการณ์ของเด็กไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัย ความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับ
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก พัฒนาการและการเจริญเติบโต
ทุกๆ ด้านของเด็กในแต่ละช่วงวัย นับตั้งแต่การ
ตั้งครรภ์จนกระทั่งถึงวัยเรียน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วง
วัย ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกครอบครัว การอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัยต่างๆ
การประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแต่ละช่วง
วัย ตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่
เป็นปัญหา

วัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา (ใหม่)
คำอธิบายชุดวิชา
สภาพการณ์ของเด็กไทย แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงอายุ ความเชื่อต่างๆ
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก พัฒนาการและการ
เจริญเติบโตทุกๆ ด้านของเด็กในแต่ละช่วงอายุ
นับตั้งแต่การตั้งครรภ์จนกระทั่งถึงวัยรุ่น ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของ
เด็กในแต่ละช่วงอายุ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กในช่วงอายุต่างๆ การประเมินพัฒนาการและ
พฤติกรรมเด็กแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหา

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต
หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้าง
หลักสูตรเดิม
30 หน่วยกิต
96 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
132 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย
30 หน่วยกิต
96 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
132 หน่วยกิต

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(ลงชื่อ).....................................................................................
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่........................................................
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ตัวอย่างการปรับปรุงรหัสชุดวิชา
สมอ. 08

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
.....................................................

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2561
2. สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนีแ้ ล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ....../..........
เมื่อวันที่.......................
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจากชุดวิชา 23998 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 มีรหัสชุดวิชาซ้ำซ้อนกับ
ชุดวิชาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2548 จึงขอปรับปรุงแก้ไขรหัสชุดวิชาใหม่
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
รหัสชุดวิชา (เดิม)
รหัสชุดวิชา(ใหม่)
23998 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษา
6(12-2-2-2)
ทางการบริหารการศึกษา
6(12-2-2-2)
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฎ ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
(หน่วยกิต)

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

48

โครงสร้างเดิม
(หน่วยกิต)
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 4.8
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 66

โครงสร้างใหม่
(หน่วยกิต)
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 4.8
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 66

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(ลงชื่อ).....................................................................................
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่........................................................
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ตัวอย่างการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
สมอ. 08

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร................................................................................
แขนงวิชา…………..วิชาเอก...........................ฉบับปี พ.ศ. ............. (ระบุฉบับที่ต้องการปรับแก้ไข เช่น ฉบับปี พ.ศ.2559)
สาขาวิชา................................... มหาวิทยาลัย/สถาบัน............................................................
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร (หรือหลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับ
การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (เดิมคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เมื่อวันที่........................................ (ให้
ระบุวัน เดือน ปี ที่ สป.อว. ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรฉบับเดิม)

2. สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนีแ้ ล้ว ในคราวประชุมครั้งที่........./..........เมื่อวันที่....
....................................... (หมายถึง ครั้งที่...วันที.่ ....เดือน......พ.ศ..... ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการปรับปรุง
แก้ไขครั้งนี้ ให้เว้นว่างไว้)

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค..... (ระบุภาคต้นหรือภาคปลาย) ปีการศึกษา..................เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.........(ระบุ 2548 หรือ 2558) ดังนี้
4.1 ปรับ........................................................ ออก เปลี่ยนเป็น ........................................
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร แทน เนื่องจาก..................... (โปรดระบุเหตุผลว่าเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
25..... หรือ ไม่ต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 25..... หรือ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรในระดับ.......... หรือ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ .................)
4.2 เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
………………………….. ตำแหน่ง อาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจาก………………...ได้รับ
การพิจารณากำหนดตำแหน่งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชา...................) ตั้งแต่วันที่ ...........
4.3 ปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ของ................
4.4 เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ..... ราย คือ
...................................................
4.5 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ..... ราย คือ ...................................................
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ตัวอย่าง
ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้
4.1 ปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ของรองศาสตราจารย์ฉันทนา สุวรรณาภิรมย์
4.2 ปรับรองศาสตราจารย์พรศักดิ์ พัฒนาการ ออก เปลีย่ นเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขใจ
สว่างดี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร แทน เนื่องจากรองศาสตราจารย์พร
ศักดิ์ พัฒนาการ เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
4.3 ปรับรองศาสตราจารย์สมศักดิ์ แก่นเพชร ออก เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขใจ
สว่างดี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แทน เนื่องจากรองศาสตราจารย์สมศักดิ์ แก่นเพชร เกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
4.4 ปรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ ใจดี ออก เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.เจริญ คันธะวงศ์
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร แทน เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ ใจดี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2562
4.5 ปรับรองศาสตราจารย์ศรีจันทร์ ประยูรวงศ์ ออก เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์
พลเมืองดี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร แทน เนื่องจากรองศาสตราจารย์
ศรีจันทร์ ประยูรวงศ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาโท
หรือ ปรับรองศาสตราจารย์ศรีจันทร์ ประยูรวงศ์ ออก เปลีย่ นเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์ พลเมืองดี เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร แทน เนื่องจากรองศาสตราจารย์ศรีจันทร์ ประยูร
วงศ์ ย้ายไปหลักสูตร.............................................
4.6 เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
นางสาวสุธีรา สวัสดิ์สุข ตำแหน่ง อาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากนางสาว
สุธีรา สวัสดิ์สุข ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งให้เป็นผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (นิเทศศาสตร์) ตั้งแต่วันที่
11 พฤษภาคม 2561
4.7 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขใจ สมสมัย และ
อาจารย์สมศักดิ์ ศรีละออง

หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ขอให้แนบหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เพื่อส่ง
ข้อมูลให้ สป.อว.ด้วย
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
(กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีรายชื่อแตกต่างกันให้ทำตารางเปรียบเทียบแยกเป็น
2 ตาราง คือ 5.1 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 5.2 ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร
หรือทำตารางรวมเป็นการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมระบุ หมายเหตุ
พร้อมระบุ * ว่าอาจารย์ท่านใดเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
รายชื่อเดิม
รายชื่อปรับปรุง
หมายเหตุ

1. นาย/นาง/นางสาว..........................................
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก xxxxxxxxxxxxx
ตำแหน่งทางวิชาการ....................................
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน 25…..
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน 25…..
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน 25…..
(โปรดเรียงลำดับจากคุณวุฒิสูงสุดขึ้นก่อน)

1. นาย/นาง/นางสาว..........................................
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก xxxxxxxxxxxxx
ตำแหน่งทางวิชาการ....................................
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน 25…..
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน 25…..
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน 25…..
(โปรดเรียงลำดับจากคุณวุฒิสูงสุดขึ้นก่อน)

เช่น
-เกษียณอายุ
ราชการ
-ลาศึกษาต่อ
-ย้ายไปประจำ
หลักสูตร....(ระบุ
ชื่อหลักสูตร).....
-หมดสัญญาจ้าง
เป็นต้น

คำแนะนำ
1. ให้ระบุคุณวุฒิ (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน และปี พ.ศ.ทีส่ ำเร็จการศึกษา ทุกระดับ (เรียงลำดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) หากจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุคณ
ุ วุฒิ (สาขาวิชา) เป็น
ภาษาอังกฤษ และให้ระบุชื่อประเทศด้วย
2. ตำแหน่งทางวิชาการ ให้วงเล็บว่าได้ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ทางด้านใด
3. กรณีรายชื่อคงเดิม ไม่มีการเปลีย่ นแปลง ให้ระบุในช่องหมายเหตุวา่ “คงเดิม”
4. โปรดแนบประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนฯ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ปรับปรุง
ให้ครบทุกท่าน
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ตัวอย่าง—

--

ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
รายชื่อเดิม

1. นางสาวฉันทนา สุวรรณาภิรมย์*
3123400000885
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (นิเทศศาสตร์)
นศ.ม. นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532

2. นายพรศักดิ์ พัฒนาการ*
3128400000672
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (นิเทศศาสตร์)
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2517
3. นางศรีจันทร์ ประยูรวงศ์*
3128400000445
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (นิเทศศาสตร์)
M.A. (Journalism), University of WisconsinMadison, U.S.A., 2529
M.S. (Printing Technology), Rochester Institute
of Technology, USA., 2527
วท.บ. (ถ่ายภาพและการพิมพ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
4. นายไพฑูรย์ แสงดี*
3128400000225
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(นิเทศศาสตร์)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2531
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2526

รายชื่อปรับปรุง

หมายเหตุ

1. คงเดิม

เพิ่มวุฒิ
การศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก

ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2560
นศ.ม. นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532
2. นางสาวสุขใจ สว่างดี*
3114021111008
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(นิเทศศาสตร์)
Ph.D. (Media Studies)
University of Sterling, UK., 2539
M.A. (Communication)
University of Hawaii, USA., 2528
ศศ.บ.(ฝรัง่ เศส)มหาวิทยาลัยศิลปากร 2526
3. นายวิบูลย์ พลเมืองดี*
3128400000112
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(นิเทศศาสตร์)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2531
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2526
4. คงเดิม

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

คงเดิม
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รายชื่อเดิม

5. นางสาวสุธีรา สวัสดิ์สุข*
3128400000985
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2531
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2522

รายชื่อปรับปรุง

หมายเหตุ

5. คงเดิม
ปรับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เพิ่มตำแหน่ง
ทางวิชาการ

6. นางสุขใจ สมสมัย
3128400000991
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(นิเทศศาสตร์)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2530
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2526
7. นายสมศักดิ์ ศรีละออง
3128400001234
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
** โปรดแนบประวัตผิ ลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนฯ ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ครบทุกท่าน ในตารางช่องรายชื่อปรับปรุง**

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ...................(ระบุปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) พ.ศ.......... (ระบุปี พ.ศ.ที่หลักสูตรปรับปรุงใหญ่
นั้นๆ ปรับตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.ใด เช่น พ.ศ.2548 หรือ พ.ศ.2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปรากฏ ดังนี้

ตัวอย่าง
ระดับปริญญาตรี
หมวดวิชา

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้าง
หลักสูตรเดิม
30 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย
30 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
เกณฑ์ฯ 48 ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
เกณฑ์ฯ 58 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต
หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือ
ระดับปริญญาโท
หมวดวิชา
เกณฑ์
โครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรเดิม
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือ

6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย
36 หน่วยกิต

ระดับปริญญาเอก
หมวดวิชา
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์

โครงสร้าง

โครงสร้าง

กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

54 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

54 หน่วยกิต

หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ).....................................................................................
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่.................................................
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เอกสารแนบ
**โปรดระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ**
ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร.........................................................................

1. ชื่อ – สกุล

นาย/นาง/นางสาว…………………………………………

1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ

………………………………………………

1.2 ผลงานทางวิชาการ
- (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในรอบ
5 ปีที่ผ่านมา นับจากปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เช่น หลักสูตรฉบับนี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นับย้อนหลัง พ.ศ. 2562-2558 และ
รวมถึงปีปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ระดับปริญ ญาตรี : ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
- ระดับบัณฑิตศึกษา : มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้ รับ การเผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ ที่ กำหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้ บุค คลดำรงตำแหน่ งทางวิชาการอย่ า งน้ อย 3

รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น ผลงานวิ จั ย มี ร ายละเอี ย ดดั ง
เอกสารแนบท้าย)

**โปรดเรียงลำดับผลงานฯ จากปีปัจจุบันขึ้นก่อน 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558**
1.2.1 ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ หรือตำรา

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.
Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.
Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx
Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher.
เสน่ห์ จุ้ยโต. (2556). องค์การทริปเปิ้ลเอช : ตัวแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ.
นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 464 หน้า (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England:
Taylor & Francis. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
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ชุดวิชา มสธ. (5 หน่วยการสอนเทียบเท่ากับตำรา 1 เล่มหรือ 1 รายการ)
บุญมา อยู่เย็น. (2562). หน่วยที่ 1 การใช้การสื่อสารในการส่งเสริมการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่อ สารเพื่ อ การส่งเสริม และพั ฒ นาการเกษตร หน่ วยที่ 1-6 (ฉบั บ ปรั บ ปรุง ครั้งที่ 1, น. 1-1 – 1-45).
นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)
บุญมา อยู่เย็น. (2561). หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่ อ สารเพื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตร หน่ ว ยที่ 1-7 (น. 3-1 –3-65). นนทบุ รี : สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)
บุ ญ มา อยู่ เย็น . (2560). หน่ วยที่ 15 หลัก การส่ง เสริม การเกษตรและพั ฒ นาการเกษตร. ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 15-1 –
15-45). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)
บุญ มา อยู่เย็น. (2559). หน่วยที่ 9 หลักการบริหารการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒ นาการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (น. 9-1 – 9-45). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)
บุญมา อยู่เย็น. (2558). หน่วยที่ 13 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 7-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 13-1 – 13-51).
นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)

1.2.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
จิราภรณ์ ปัทมา, นันทนา บุญลือ, และณาน รัตนะ. (2558). เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างพนักงานที่มีและไม่มี
อาการปวดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิธีเผยแพร่ผลงาน
 เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=116 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน ICET 2015, 58th WORLD ASSEMBLY.
On June 16 to 19, 2014 at University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, Ontario,
Canada pp. 449-455. ISBN : 97827113-4-7 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) หน้า 985-1004. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
ISSN 1906-3431 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

336
นงเยาว์ อุไรศรี. (2557). การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ). ชลบุรี: คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (สนับ สนุนโดยสำนัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2556), มิถุนายน 2557 : จำนวน 250 หน้า) พิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มสธ. ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม – ธั น วาคม 2558)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 1905-4653 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ศิ ริลั ก ษณ์ น้ อ มกุ ล . (2557). การต่ อ รองในกระบวนการผลิ ต ภาพยนต์ เชิ ง สั ง เกตการณ์ ผ่ านปฏิ บั ติ ก ารสั งคม
กรณี ศึ ก ษาการคั ด ค้ า นการขยายท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ขั้ น ที่ ส าม ชุ ม ชนบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี .
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เผยแพร่ผลงาน ใน วารสารศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ปิลันธนา แป้นปลื้ม, และมณฑิชา พุทซาคำ. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษา
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน ICOAFS 2015: XIII International Conference on Organic Agriculture and
Food Security. July 09-10, 2015. Prague, Czech Republic. pp. 541-544. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

1.2.3 บทความทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฎ.
อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2557). Critical Discourse Analysis : วาทกรรมอุดมการณ์ และอำนาจ กรณีศึกษา
และข้อถกเถียงสำคัญ ในบริบทการเมืองไทย. วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557).
หน้า 115-143. วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Chanrungmaneekul, U. (2014). A Multi-method Approach: Globalization, Lived Experience and
Negotiationg: a case study of Eastern Thailand. In Proceedings of the International
Conference Changing Humanities in a Changing World, November 27-29 2014, Chiang Mai:
The Imperial Mae Ping Hotel.
เผยแพร่ผลงาน ใน Proceeding ของการประชุมนานาชาติ the International Conference Changing
Humanities in a Changing World, November 27-29 2014, (pp. 155-160) Chiang Mai : The
Imperial Mae Ping Hotel. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Thetkathuek, A., Suybros, N., Daniell, W.,Meepradit,. P. & Jaidee, W. (2 0 1 4 ). Factors Influencing
Poisoning Signs and Symptoms : a Case Study of Vegetable Farmers Exposed to Mixed
Insecticides in Prek Balatchheng Village, Cambodia. Agromedicine, 19(4), 337-345.
เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scvopus.com) (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
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1.4 ภาระงานสอน
1.4.1 ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
1.4.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
1.4.3 ระดับปริญญาโท
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
1.4.4 ระดับปริญญาเอก
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุง
แนวการศึกษาชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
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2. ชื่อ – สกุล

นาย/นาง/นางสาว………………………………………………

2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ

………………………………………………

2.2 ผลงานทางวิชาการ
- (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในรอบ
5 ปีที่ผ่านมา นับจากปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เช่น หลักสูตรฉบับนี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นับย้อนหลัง พ.ศ. 2562-2558 และ
รวมถึงปีปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ระดับปริญ ญาตรี : ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1

รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
- ระดับบัณฑิตศึกษา : มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้ รับ การเผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ ที่ กำหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้ บุค คลดำรงตำแหน่ งทางวิชาการอย่ า งน้ อย 3

รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น ผลงานวิ จั ย มี ร ายละเอี ย ดดั ง
เอกสารแนบท้าย)

**โปรดเรียงลำดับผลงานฯ จากปีปัจจุบันขึ้นก่อน 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558**
2.2.1 ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ หรือตำรา

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.
Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.
Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx
Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher.
เสน่ห์ จุ้ยโต. (2556). องค์การทริปเปิ้ลเอช : ตัวแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ.
นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 464 หน้า (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England:
Taylor & Francis. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ชุดวิชา มสธ. (5 หน่วยการสอนเทียบเท่ากับตำรา 1 เล่มหรือ 1 รายการ)
บุญมา อยู่เย็น. (2562). หน่วยที่ 1 การใช้การสื่อสารในการส่งเสริมการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่อ สารเพื่ อ การส่งเสริม และพั ฒ นาการเกษตร หน่ วยที่ 1-6 (ฉบั บ ปรั บ ปรุง ครั้งที่ 1, น. 1-1 – 1-45).
นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)
บุญมา อยู่เย็น. (2561). หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่ อ สารเพื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตร หน่ ว ยที่ 1-7 (น. 3-1 –3-65). นนทบุ รี : สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)
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บุ ญ มา อยู่ เย็น . (2560). หน่ วยที่ 15 หลัก การส่ง เสริม การเกษตรและพั ฒ นาการเกษตร. ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 15-1 –
15-45). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)
บุญ มา อยู่เย็น. (2559). หน่วยที่ 9 หลักการบริหารการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒ นาการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (น. 9-1 – 9-45). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)
บุญมา อยู่เย็น. (2558). หน่วยที่ 13 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 7-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 13-1 – 13-51).
นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)

2.2.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
จิราภรณ์ ปัทมา, นันทนา บุญลือ, และณาน รัตนะ. (2558). เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างพนักงานที่มีและไม่มี
อาการปวดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิธีเผยแพร่ผลงาน
 เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=116 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน ICET 2015, 58th WORLD ASSEMBLY.
On June 16 to 19, 2014 at University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, Ontario,
Canada pp. 449-455. ISBN : 97827113-4-7 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) หน้า 985-1004. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
ISSN 1906-3431 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
นงเยาว์ อุไรศรี. (2557). การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ). ชลบุรี: คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (สนับ สนุนโดยสำนัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2556), มิถุนายน 2557 : จำนวน 250 หน้า) พิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มสธ. ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม – ธั น วาคม 2558)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 1905-4653 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ศิ ริลั ก ษณ์ น้ อ มกุ ล . (2557). การต่ อ รองในกระบวนการผลิ ต ภาพยนต์ เชิ งสั ง เกตการณ์ ผ่ านปฏิ บั ติ ก ารสั งคม
กรณี ศึ ก ษาการคั ด ค้ า นการขยายท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ขั้ น ที่ ส าม ชุ ม ชนบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี .
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เผยแพร่ผลงาน ใน วารสารศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
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ปิลันธนา แป้นปลื้ม, และมณฑิชา พุทซาคำ. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษา
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน ICOAFS 2015: XIII International Conference on Organic Agriculture and
Food Security. July 09-10, 2015. Prague, Czech Republic. pp. 541-544. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

2.2.3 บทความทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฎ.
อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2557). Critical Discourse Analysis : วาทกรรมอุดมการณ์ และอำนาจ กรณีศึกษา
และข้อถกเถียงสำคัญ ในบริบทการเมืองไทย. วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557).
หน้า 115-143. วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Chanrungmaneekul, U. (2014). A Multi-method Approach: Globalization, Lived Experience and
Negotiationg: a case study of Eastern Thailand. In Proceedings of the International
Conference Changing Humanities in a Changing World, November 27-29 2014, Chiang Mai:
The Imperial Mae Ping Hotel.
เผยแพร่ผลงาน ใน Proceeding ของการประชุมนานาชาติ the International Conference Changing
Humanities in a Changing World, November 27-29 2014, (pp. 155-160) Chiang Mai : The
Imperial Mae Ping Hotel. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Thetkathuek, A., Suybros, N., Daniell, W.,Meepradit,. P. & Jaidee, W. (2 0 1 4 ). Factors Influencing
Poisoning Signs and Symptoms : a Case Study of Vegetable Farmers Exposed to Mixed
Insecticides in Prek Balatchheng Village, Cambodia. Agromedicine, 19(4), 337-345.
เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scvopus.com) (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

2.3 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา
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2.4 ภาระงานสอน
2.4.1 ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
2.4.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
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2.4.3 ระดับปริญญาโท
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
2.4.4 ระดับปริญญาเอก
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุง
แนวการศึกษาชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
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3. ชื่อ – สกุล

นาย/นาง/นางสาว………………………………………………

3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ

………………………………………………

- (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในรอบ
5 ปีที่ผ่านมา นับจากปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เช่น หลักสูตรฉบับนี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นับย้อนหลัง พ.ศ. 2562-2558 และ
รวมถึงปีปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ระดับปริญ ญาตรี : ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1

รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
- ระดับบัณฑิตศึกษา : มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้ รับ การเผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ ที่ กำหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้ บุค คลดำรงตำแหน่ งทางวิชาการอย่ า งน้ อย 3

รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น ผลงานวิ จั ย มี ร ายละเอี ย ดดั ง
เอกสารแนบท้าย)

**โปรดเรียงลำดับผลงานฯ จากปีปัจจุบันขึ้นก่อน 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558**
3.2.1 ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ หรือตำรา

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.
Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.
Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx
Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher.
เสน่ห์ จุ้ยโต. (2556). องค์การทริปเปิ้ลเอช : ตัวแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ.
นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 464 หน้า (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England:
Taylor & Francis. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ชุดวิชา มสธ. (5 หน่วยการสอนเทียบเท่ากับตำรา 1 เล่มหรือ 1 รายการ)
บุญมา อยู่เย็น. (2562). หน่วยที่ 1 การใช้การสื่อสารในการส่งเสริมการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่อ สารเพื่ อ การส่งเสริม และพั ฒ นาการเกษตร หน่ วยที่ 1-6 (ฉบั บ ปรั บ ปรุง ครั้งที่ 1, น. 1-1 – 1-45).
นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)
บุญมา อยู่เย็น. (2561). หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่ อ สารเพื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตร หน่ ว ยที่ 1-7 (น. 3-1 –3-65). นนทบุ รี : สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)
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บุ ญ มา อยู่ เย็น . (2560). หน่ วยที่ 15 หลัก การส่ง เสริม การเกษตรและพั ฒ นาการเกษตร. ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 15-1 –
15-45). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)
บุญ มา อยู่เย็น. (2559). หน่วยที่ 9 หลักการบริหารการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒ นาการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (น. 9-1 – 9-45). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)
บุญมา อยู่เย็น. (2558). หน่วยที่ 13 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 7-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 13-1 – 13-51).
นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)

3.2.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
จิราภรณ์ ปัทมา, นันทนา บุญลือ, และณาน รัตนะ. (2558). เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างพนักงานที่มีและไม่มี
อาการปวดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิธีเผยแพร่ผลงาน
 เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=116 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน ICET 2015, 58th WORLD ASSEMBLY.
On June 16 to 19, 2014 at University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, Ontario,
Canada pp. 449-455. ISBN : 97827113-4-7 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) หน้า 985-1004. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
ISSN 1906-3431 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
นงเยาว์ อุไรศรี. (2557). การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ). ชลบุรี: คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (สนับ สนุนโดยสำนัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2556), มิถุนายน 2557 : จำนวน 250 หน้า) พิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี
เผยแพร่ผ ลงาน ใน วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มสธ. ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม – ธัน วาคม 2558) ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 1905-4653 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ศิ ริลั ก ษณ์ น้ อ มกุ ล . (2557). การต่ อ รองในกระบวนการผลิ ต ภาพยนต์ เชิ งสั ง เกตการณ์ ผ่ านปฏิ บั ติ ก ารสั งคม
กรณี ศึ ก ษาการคั ด ค้ า นการขยายท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ขั้ น ที่ ส าม ชุ ม ชนบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี .
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เผยแพร่ผลงาน ใน วารสารศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

344
ปิลันธนา แป้นปลื้ม, และมณฑิชา พุทซาคำ. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษา
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน ICOAFS 2015: XIII International Conference on Organic Agriculture and
Food Security. July 09-10, 2015. Prague, Czech Republic. pp. 541-544. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

3.2.3 บทความทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฎ.
อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2557). Critical Discourse Analysis : วาทกรรมอุดมการณ์ และอำนาจ กรณีศึกษา
และข้อถกเถียงสำคัญ ในบริบทการเมืองไทย. วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557).
หน้า 115-143. วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Chanrungmaneekul, U. (2014). A Multi-method Approach: Globalization, Lived Experience and
Negotiationg: a case study of Eastern Thailand. In Proceedings of the International
Conference Changing Humanities in a Changing World, November 27-29 2014, Chiang Mai:
The Imperial Mae Ping Hotel.
เผยแพร่ผลงาน ใน Proceeding ของการประชุมนานาชาติ the International Conference Changing
Humanities in a Changing World, November 27-29 2014, (pp. 155-160) Chiang Mai : The
Imperial Mae Ping Hotel. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Thetkathuek, A., Suybros, N., Daniell, W.,Meepradit,. P. & Jaidee, W. (2 0 1 4 ). Factors Influencing
Poisoning Signs and Symptoms : a Case Study of Vegetable Farmers Exposed to Mixed
Insecticides in Prek Balatchheng Village, Cambodia. Agromedicine, 19(4), 337-345.
เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scvopus.com) (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

3.3 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ……….. ปี
3.4 ภาระงานสอน
3.4.1 ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
3.4.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
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3.4.3 ระดับปริญญาโท
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
3.4.4 ระดับปริญญาเอก
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุง
แนวการศึกษาชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
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4. ชื่อ – สกุล

นาย/นาง/นางสาว………………………………………………

4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ

………………………………………………

4.2 ผลงานทางวิชาการ
- (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในรอบ
5 ปีที่ผ่านมา นับจากปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เช่น หลักสูตรฉบับนี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นับย้อนหลัง พ.ศ. 2562-2558 และ
รวมถึงปีปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ระดับปริญ ญาตรี : ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1

รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
- ระดับบัณฑิตศึกษา : มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้ รับ การเผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ ที่ กำหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้ บุค คลดำรงตำแหน่ งทางวิชาการอย่ า งน้ อย 3

รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น ผลงานวิ จั ย มี ร ายละเอี ย ดดั ง
เอกสารแนบท้าย)

**โปรดเรียงลำดับผลงานฯ จากปีปัจจุบันขึ้นก่อน 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558**
4.2.1 ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ หรือตำรา

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.
Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.
Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx
Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher.
เสน่ห์ จุ้ยโต. (2556). องค์การทริปเปิ้ลเอช : ตัวแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ.
นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 464 หน้า (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England:
Taylor & Francis. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ชุดวิชา มสธ. (5 หน่วยการสอนเทียบเท่ากับตำรา 1 เล่มหรือ 1 รายการ)
บุญมา อยู่เย็น. (2562). หน่วยที่ 1 การใช้การสื่อสารในการส่งเสริมการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่อ สารเพื่ อ การส่งเสริม และพั ฒ นาการเกษตร หน่ วยที่ 1-6 (ฉบั บ ปรั บ ปรุง ครั้งที่ 1, น. 1-1 – 1-45).
นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)
บุญมา อยู่เย็น. (2561). หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่ อ สารเพื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตร หน่ ว ยที่ 1-7 (น. 3-1 –3-65). นนทบุ รี : สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)
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บุ ญ มา อยู่ เย็น . (2560). หน่ วยที่ 15 หลัก การส่ง เสริม การเกษตรและพั ฒ นาการเกษตร. ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 15-1 –
15-45). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)
บุญ มา อยู่เย็น. (2559). หน่วยที่ 9 หลักการบริหารการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒ นาการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (น. 9-1 – 9-45). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)
บุญมา อยู่เย็น. (2558). หน่วยที่ 13 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 7-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 13-1 – 13-51).
นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)

4.2.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
จิราภรณ์ ปัทมา, นันทนา บุญลือ, และณาน รัตนะ. (2558). เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างพนักงานที่มีและไม่มี
อาการปวดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิธีเผยแพร่ผลงาน
 เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=116 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน ICET 2015, 58th WORLD ASSEMBLY.
On June 16 to 19, 2014 at University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, Ontario,
Canada pp. 449-455. ISBN : 97827113-4-7 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) หน้า 985-1004. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
ISSN 1906-3431 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
นงเยาว์ อุไรศรี. (2557). การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ). ชลบุรี: คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (สนับ สนุนโดยสำนัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2556), มิถุนายน 2557 : จำนวน 250 หน้า) พิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มสธ. ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม – ธั น วาคม 2558)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 1905-4653 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ศิ ริลั ก ษณ์ น้ อ มกุ ล . (2557). การต่ อ รองในกระบวนการผลิ ต ภาพยนต์ เชิ งสั ง เกตการณ์ ผ่ านปฏิ บั ติ ก ารสั งคม
กรณี ศึ ก ษาการคั ด ค้ า นการขยายท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ขั้ น ที่ ส าม ชุ ม ชนบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี .
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เผยแพร่ผลงาน ใน วารสารศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
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ปิลันธนา แป้นปลื้ม, และมณฑิชา พุทซาคำ. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษา
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน ICOAFS 2015: XIII International Conference on Organic Agriculture and
Food Security. July 09-10, 2015. Prague, Czech Republic. pp. 541-544. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

4.2.3 บทความทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฎ.
อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2557). Critical Discourse Analysis : วาทกรรมอุดมการณ์ และอำนาจ กรณีศึกษา
และข้อถกเถียงสำคัญ ในบริบทการเมืองไทย. วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557).
หน้า 115-143. วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Chanrungmaneekul, U. (2014). A Multi-method Approach: Globalization, Lived Experience and
Negotiationg: a case study of Eastern Thailand. In Proceedings of the International
Conference Changing Humanities in a Changing World, November 27-29 2014, Chiang Mai:
The Imperial Mae Ping Hotel.
เผยแพร่ผลงาน ใน Proceeding ของการประชุมนานาชาติ the International Conference Changing
Humanities in a Changing World, November 27-29 2014, (pp. 155-160) Chiang Mai : The
Imperial Mae Ping Hotel. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Thetkathuek, A., Suybros, N., Daniell, W.,Meepradit,. P. & Jaidee, W. (2 0 1 4 ). Factors Influencing
Poisoning Signs and Symptoms : a Case Study of Vegetable Farmers Exposed to Mixed
Insecticides in Prek Balatchheng Village, Cambodia. Agromedicine, 19(4), 337-345.
เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scvopus.com) (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

4.3 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

………..

ปี

4.4 ภาระงานสอน
4.4.1 ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
4.4.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
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4.4.3 ระดับปริญญาโท
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
4.4.4 ระดับปริญญาเอก
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุง
แนวการศึกษาชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
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5. ชื่อ – สกุล

นาย/นาง/นางสาว………………………………………………

5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ

………………………………………………

5.2 ผลงานทางวิชาการ
- (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในรอบ
5 ปีที่ผ่านมา นับจากปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เช่น หลักสูตรฉบับนี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นับย้อนหลัง พ.ศ. 2562-2558 และ
รวมถึงปีปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ระดับปริญ ญาตรี : ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1

รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
- ระดับบัณฑิตศึกษา : มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้ รับ การเผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ ที่ กำหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้ บุค คลดำรงตำแหน่ งทางวิชาการอย่ า งน้ อย 3

รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น ผลงานวิ จั ย มี ร ายละเอี ย ดดั ง
เอกสารแนบท้าย)

**โปรดเรียงลำดับผลงานฯ จากปีปัจจุบันขึ้นก่อน 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558**
5.2.1 ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ หรือตำรา

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.
Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.
Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx
Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher.
เสน่ห์ จุ้ยโต. (2556). องค์การทริปเปิ้ลเอช : ตัวแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ.
นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 464 หน้า (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England:
Taylor & Francis. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ชุดวิชา มสธ. (5 หน่วยการสอนเทียบเท่ากับตำรา 1 เล่มหรือ 1 รายการ)
บุญมา อยู่เย็น. (2562). หน่วยที่ 1 การใช้การสื่อสารในการส่งเสริมการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่อ สารเพื่ อ การส่งเสริม และพั ฒ นาการเกษตร หน่ วยที่ 1-6 (ฉบั บ ปรั บ ปรุง ครั้งที่ 1, น. 1-1 – 1-45).
นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)
บุญมา อยู่เย็น. (2561). หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่ อ สารเพื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตร หน่ ว ยที่ 1-7 (น. 3-1 –3-65). นนทบุ รี : สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)
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บุ ญ มา อยู่ เย็น . (2560). หน่ วยที่ 15 หลัก การส่ง เสริม การเกษตรและพั ฒ นาการเกษตร. ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 15-1 –
15-45). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)
บุญ มา อยู่เย็น. (2559). หน่วยที่ 9 หลักการบริหารการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒ นาการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (น. 9-1 – 9-45). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)
บุญมา อยู่เย็น. (2558). หน่วยที่ 13 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
สื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 7-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 13-1 – 13-51).
นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 9)

5.2.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
จิราภรณ์ ปัทมา, นันทนา บุญลือ, และณาน รัตนะ. (2558). เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างพนักงานที่มีและไม่มี
อาการปวดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิธีเผยแพร่ผลงาน
 เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=116 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน ICET 2015, 58th WORLD ASSEMBLY.
On June 16 to 19, 2014 at University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, Ontario,
Canada pp. 449-455. ISBN : 97827113-4-7 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) หน้า 985-1004. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
ISSN 1906-3431 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
นงเยาว์ อุไรศรี. (2557). การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ). ชลบุรี: คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (สนับ สนุนโดยสำนัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2556), มิถุนายน 2557 : จำนวน 250 หน้า) พิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มสธ. ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม – ธั น วาคม 2558)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 1905-4653 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ศิ ริลั ก ษณ์ น้ อ มกุ ล . (2557). การต่ อ รองในกระบวนการผลิ ต ภาพยนต์ เชิ งสั ง เกตการณ์ ผ่ านปฏิ บั ติ ก ารสั งคม
กรณี ศึ ก ษาการคั ด ค้ า นการขยายท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ขั้ น ที่ ส าม ชุ ม ชนบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี .
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เผยแพร่ผลงาน ใน วารสารศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
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ปิลันธนา แป้นปลื้ม, และมณฑิชา พุทซาคำ. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษา
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน ICOAFS 2015: XIII International Conference on Organic Agriculture and
Food Security. July 09-10, 2015. Prague, Czech Republic. pp. 541-544. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

5.2.3 บทความทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฎ.
อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2557). Critical Discourse Analysis : วาทกรรมอุดมการณ์ และอำนาจ กรณีศึกษา
และข้อถกเถียงสำคัญ ในบริบทการเมืองไทย. วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557).
หน้า 115-143. วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Chanrungmaneekul, U. (2014). A Multi-method Approach: Globalization, Lived Experience and
Negotiationg: a case study of Eastern Thailand. In Proceedings of the International
Conference Changing Humanities in a Changing World, November 27-29 2014, Chiang Mai:
The Imperial Mae Ping Hotel.
เผยแพร่ผลงาน ใน Proceeding ของการประชุมนานาชาติ the International Conference Changing
Humanities in a Changing World, November 27-29 2014, (pp. 155-160) Chiang Mai : The
Imperial Mae Ping Hotel. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Thetkathuek, A., Suybros, N., Daniell, W.,Meepradit,. P. & Jaidee, W. (2 0 1 4 ). Factors Influencing
Poisoning Signs and Symptoms : a Case Study of Vegetable Farmers Exposed to Mixed
Insecticides in Prek Balatchheng Village, Cambodia. Agromedicine, 19(4), 337-345.
เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scvopus.com) (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

5.3 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ……….. ปี
5.4 ภาระงานสอน
5.4.1 ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
5.4.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
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5.4.3 ระดับปริญญาโท
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
5.4.4 ระดับปริญญาเอก
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุง
แนวการศึกษาชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
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แบบฟอร์มที่ 5
หน้าปกและสารบัญ Template มคอ. 2 – ระดับปริญญญาตรี

หลักสูตร...............................................
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ..................
(ให้ระบุปี พ.ศ. ที่เปิดสอนหลักสูตรฉบับนี้ มติสภาวิชาการครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561)
(ถ้าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรสหวิทยาการ ให้ระบุไว้ที่หน้าปกและหน้าแรกนี้)

ข้อมูลที่ทาํ แถบสีเหลืองไว้เป็นคําอธิบายในการจัดทํา (ร่าง) มคอ.2 ดังนั้น จึงขอให้สาขาวิชา
ตัดข้อมูลที่ทาํ แถบสีเหลืองออกเมื่อส่ง (ร่าง) มคอ.2 ให้สํานักวิชาการตรวจ

สาขาวิชา…………………………………………
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและแขนงวิชา (ปรับให้สอดคล้องกับในมคอ.2 ว่าเป็น แขนงวิชาหรือสาขาวิชา)
วิชาเอก (ถ้ามี)
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และความคาดหวัง
ของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก
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สารบัญ (ต่อ)
กรณีภาคผนวกระดับปริญญาตรี ดังนี้
ภาคผนวก ก โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรสําหรับผู้มีคุณสมบัติตามหน้า .....
ข้อ ...... (สําหรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี)
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ภาคผนวก ค ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
และอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ง แผนการศึกษาสําหรับผู้มีคุณสมบัติตามหน้า....ข้อ......... (สําหรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาที่

หน้า

สําเร็จการศึกษา ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี) หรือ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562
หมายเหตุ
- ภาคผนวก ง แผนการศึกษา ตัดออกเวลาส่ง สป.อว. และเมื่อสป.อว. พิจารณารับทราบ/พิจารณาความสอดคล้องแล้ว
ให้แนบเพิ่มเป็นภาคผนวกสุดท้ายก่อนนําขึ้นเผยแพร่บนอินทราเน็ต
- ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี จะแนบเพิ่มในเล่มหลักสูตรฉบับเสนอ สป.อว.

กรณีภาคผนวกระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
หน้า
ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ภาคผนวก ข ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
และอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ค ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนอาจารย์ประจําและ
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
หมายเหตุ
- ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะแนบเพิ่มในเล่มหลักสูตรฉบับเสนอ สป.อว.
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Template มคอ. 2 - ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
โปรดพิมพ์หน้าเดียว โดยใช้กระดาษที่ใช้แล้ว (Reuse)

ข้อมูลที่ทาํ แถบสีเหลืองไว้เป็นคําอธิบายในการจัดทํา (ร่าง) มคอ.2 ดังนั้น จึงขอให้สาขาวิชา
ตัดข้อมูลที่ทาํ แถบสีเหลืองดังกล่าวออกเมือ่ ส่ง (ร่าง) มคอ.2 ให้สํานักวิชาการตรวจ

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .............................................................................
แขนงวิชา/วิชาเอก...............(ถ้ามี).....................
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ....................
(ให้ระบุปี พ.ศ. ที่เปิดสอนหลักสูตรฉบับนี้ มติสภาวิชาการครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561)
(ถ้าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรสหวิทยาการ ให้ระบุไว้ที่หน้าปกและหน้าแรกนี้)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
...........................................................

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
(ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)

หลักสูตร...................................แขนงวิชา/วิชาเอก..........(ถ้ามี)...............
.................................................Program in...(ถ้ามีแขนงวิชา/วิชาเอก)...

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

....................................................(ระบุชื่อแขนงวิชา/วิชาเอก (ถ้ามี))
....................................................(ระบุชื่อแขนงวิชา/วิชาเอก (ถ้ามี))
....................................................(ระบุชื่อแขนงวิชา/วิชาเอก (ถ้ามี))
....................................................(ระบุชื่อแขนงวิชา/วิชาเอก (ถ้ามี))

3. วิชาเอก (ถ้้ามี – ระดับปริญญาตรี โปรดระบุวิชาเอกภาษาไทยและวงเล็บชื่อวิชาเอกภาษาอังกฤษ / ชื่อหลักสูตรที่มี
วิชาเอกจะไม่นําชื่อวิชาเอกมาระบุในส่วนนี้ / ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่มีวิชาเอก แต่สามารถมีกลุ่มวิชาให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจได้)

3.1 วิชาเอกวิชา......................................(ระบุชื่อวิชาเอกภาษาอังกฤษ.............................)
3.2 วิชาเอกวิชา......................................(ระบุชื่อวิชาเอกภาษาอังกฤษ.............................)
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต
สําหรับจนท.ฝพส. คีย์ข้อมูลเข้าระบบ CHECO ในข้อ 1.2.7 สาขาวิชา ไม่ต้องวงเล็บภาษาอังกฤษ
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับ............(ระบุ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก)
5.2 ประเภทของหลักสูตร
(ข้อ 5.2 ระบุเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี หากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ตัดข้อนี้ออก)

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและใช้เอกสาร/ตําราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).....................................
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ...................................................................................
5.6 การให้้ปริญญาแก่่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...... กําหนดเปิดสอน ภาค.....(ระบุภาคต้นหรือภาคปลาย) ปีการศึกษา.............
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่....../...........
เมื่อวันที่..........................................
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่....../...........
เมื่อวันที่..........................................
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- สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (โปรดระบุชื่อ)............................ให้ความเห็นชอบ/รับรอง
เมื่อวันที่..........................................
6.2 ปีการศึกษาที่เริ่มดําเนินการหลักสูตรนี้เป็นครั้งแรก คือ หลักสูตร.........................................
หลักสูตรใหม่ พ.ศ........ และเปิดสอนครั้งแรกตั้งแต่ภาค.........ปีการศึกษา .......... (ระบุเฉพาะกรณีเป็นหลักสูตร
ปรับปรุง)

6.3 ปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้าย คือ หลักสูตร...................................................................
หลักสูตรพัฒนา/ปรับปรุง พ.ศ. ............... (หลักสูตรในข้อ 6.1 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรใด) ซึง่ เปิดสอนมาตั้งแต่
ภาค.......... ปีการศึกษา.........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา................................... (ครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร เปิดสอนปี
การศึกษา 2564 ปีที่เผยแพร่หลักสูตรเป็นปีการศึกษา 2566)

กรณีหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ระบุเป็น หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและ
มาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.............. สาขาวิชา............ พ.ศ......... ในปีการศึกษา...........................
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 รับราชการ
8.2 ..............................................................................................................................
8.3 ..............................................................................................................................
8.4 ..............................................................................................................................

สําหรับ จนท.ฝพส. คีย์ข้อมูลเข้าระบบฯ ในข้อ 6.2 และ 6.3 ใช้ปี พ.ศ. ที่หน้าปกเล่ม มคอ.2
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ระบุคุณวุฒิ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี โดยสภาวิชาการให้เรียงลําดับดังนี้
1. ตําแหน่งทางวิชาการ 2. อักษรตัวแรกของชื่อ
- กรณีมีวิชาเอก โปรดแยกอาจารย์ตามวิชาเอกด้วย
ที่ ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล
เลขประจําตัว
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ (ระบุ นาย/นาง/นางสาว)
ประชาชน
(เรียงลําดับจาก
(ระบุทั้ง 13 หลัก) คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
1 รศ.ดร.
นาย.............................** 1234567891234
Ph.D.
Community
Development
วท.ม.
พืชศาสตร์
วท.บ.

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน*
ปี

University of
Hawaii, USA
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2550
2527
2524

2
3
4
5
หมายเหตุ * กรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุชื่อประเทศด้วย
** กรณีวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับหลักสูตรแต่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
โปรดระบุเพิ่มในหมายเหตุ ระบุว่าดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ทางด้าน..........
*** ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรตามประกาศ มสธ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณ ภาพ การติดตามประเมินผลและการพั ฒ นาหลักสูตรอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก
หนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 2 คน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน
(มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่
เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3
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เกณฑ์มาตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณ ภาพ การติดตามประเมินผลและการพั ฒ นาหลักสูตรอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก
หนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 2 คน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ ได้ รับ การเผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ ที่กําหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้งให้ บุ ค คลดํารงตํา แหน่ งทางวิช า
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งอยู่ที่ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดการ
เรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล โดยไม่มีชั้นเรียนปกติ แต่จัดให้มีกิจกรรมเสริม ฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ และจัดสอบ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น ที่ทําการ
มหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษาประจําจังหวัด และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจใน
ภูมิภาคที่นักศึกษามีภูมิลําเนา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร (ระบุความ
จําเป็น ความเป็นมาของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนี้)

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
11.2 สถานการณ์์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
12. ผลกระทบจาก ข้้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………
12.2 ความเกี่ยวข้้องกับพันธกิจของสถาบัน (เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นควรให้เปิดหลักสูตรนี้
เนื่องจากสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………
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13. ความสัมพันธ์์ (ถ้้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ชุดวิชา/รายวิชาที่ต้องเรียนจากสาขาวิชาอืน่
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ข้อ 13.1.1-13.1.3 ระบุเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี หากหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาให้ตัดข้อ 13.1.1-13.1.3 ออก)

หลักสูตร …………….กําหนดให้เรียนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ จํานวน ….... ชุดวิชา ดังนี้ (ให้เลือกเฉพาะชุดวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยระบุชุดวิชาบังคับและวิชาเลือกให้ครบ 30 หน่วยกิต)

1) วิชาบังคับ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
2) วิชาเลือก 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเนื้อหา กลุ่มละ 1 ชุดวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาภาษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตร.............กําหนดให้เรียน/เลือกชุดวิชาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชา.........
จํานวน......ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชา.............และชุดวิชา...........และ (ถ้ามี) สาขาวิชา...........จํานวน.......ชุดวิชา
ได้แก่ ชุดวิชา..........ชุดวิชา.........และชุดวิชา..........
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
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หลักสูตร…………….เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชา
ต่างๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตรหรือในหลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญ ญาตรี หรือเทียบเท่า
ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกําหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ
หรือองค์กรวิชาชีพกําหนด
13.2 ชุดวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปิดสอนให้สาขาวิชาหรือหลักสูตรอืน่ ต้องเรียน
- ถ้ามี โปรดระบุเฉพาะชุดวิชาที่หลักสูตรอื่นกําหนดให้ต้องเรียนในโครงสร้างของหลักสูตรนั้นๆ 13.3 การบริหารจัดการ (กรณีข้อ 13.1 และ 13.2 ระบุ “ไม่มี” ข้อ 13.3 ให้ระบุ “ไม่มี”)

13.3.1 การบริหารเชิงวิชาการ
การบริหารเชิงวิชาการ ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) ประจําแต่ละ
ชุดวิชา ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
13.3.2 การบริหารเชิงระบบ
การบริ ห ารเชิ ง ระบบดํ า เนิ น การยึ ด หลั ก “การรวมบริ ก าร-ประสานภารกิ จ ” โดยมี
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทุกชุดวิชา ได้แก่
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่ออกแบบ จัดระบบ ผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษา
ประจําชุดวิชาต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มผลิต/บริหารชุดวิชา เช่น การผลิตซีดีเสียงประจําชุดวิชา
วีซีดีประจําชุดวิชา ซีดีมัลติมีเดีย รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สื่อ e-Learning เป็นต้น
สํานักทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่วัดและประเมินผลการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารชุดวิชา เช่น การจัดทําแบบทดสอบ การจัดสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลสอบ รวมทั้งการ
แจ้งผลการสอบให้กับนักศึกษา เป็นต้น
สํานักวิชาการ มีหน้าที่ประสานงานการใช้ชุดวิชาร่วมกันของหลักสูตรต่างๆ
สํานักบรรณสารสนเทศ มีหน้าที่จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศ ส่งเสริมการค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้เรียน ในระบบการศึกษา
ทางไกลของมหาวิ ท ยาลั ย และประชาชนทั่ ว ไป รวมทั้ ง จั ด บริ ก ารสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ
พัฒนาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สํานักบริการการศึกษา มีหน้าที่บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาและผู้สนใจ
บริการสอนเสริมและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน บริการสื่อการสอนแก่นักศึกษา
และหน่วยงานความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และความคาดหวังของผลลัพธ์
การเรียนรูเ้ มื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
1.1 ปรัชญา
..........(ควรสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพในการผลิตบัณฑิต)………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ความสําคัญ
..........(ควรสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพในการผลิตบัณฑิต)…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 วัตถุประสงค์
.......... (ระบุคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติของนักศึกษาที่จะ
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เรีย นจบหลั ก สู ต ร โดยระบุ เป็ น ข้ อ ๆ ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราช เรื่ อ ง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต ร (Programme Learning Outcomes : PLOs) (ระบุ ว่ า
หลักสูตรนี้ต้องการให้นักศึกษาได้รับผลอย่างไรจากการศึกษาหลักสูตรนี้และสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชาทั้ง 5 ด้าน (จากหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ข้อ 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน) อย่างไร )
ผลการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF

ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร
(PLOs)

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3. ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

PLO 1....................  

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

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิง
บุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4

1

2

3



4

1

2

3
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ผลการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF

ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร
(PLOs)

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3. ทักษะทางปัญญา

3

1

2

PLO 5....................
PLO .....................
PLO .....................
PLO .....................
PLO n....................

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิง
บุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4

1

2

3

4

1

2

3

 

หมายเหตุ เครื่องหมาย “” หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน (ทั้งนี้ หากรวมกันในแนวตั้ง ควรมีเครื่องหมาย “” อย่างน้อย 1 ข้อ)

1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา (ระดับปริญญาตรีระบุว่าเมื่อนักศึกษา
เรียนจบชั้นปี 1, 2, 3 และ 4 ระดับปริญญาโท ระบุชั้นปี 1 และ 2 ระดับปริญญาเอก ระบุชั้นปี 1, 2 และ 3 แล้ว หลักสูตร
นี้ให้ผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไรในแต่ละชั้นปี)

ชั้นปี
1
2
3
4

รายละเอียด

หมายเหตุ สป.อว. มีข้อเสนอแนะว่าควรระบุความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปีแล้ว บรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามที่หลักสูตรระบุไว้หรือไม่ สะท้อนได้ว่านักศึกษามีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในแต่ละชั้นปีการศึกษา
สําหรับเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นําไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป เพื่อประโยชน์
ของนักศึกษาที่จะเลือกเข้าศึกษา ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ ควรสะท้อนถึงสมรรถนะของนักศึกษาที่ศึกษาใน
หลักสูตรว่ามีสมรรถนะอย่างไร มีความรู้ความสามารถอะไรในแต่ละปีการศึกษาที่สะสมมาจนสําเร็จการศึกษา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
(ระบุแผนพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงหลักๆ กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ พร้อมระบุเวลาที่คาดว่าจะดําเนินการแล้ว
เสร็จ เช่น ภายใน 5 ปี เป็นต้น โดยให้ระบุกลยุทธ์สําคัญที่ต้องดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผนนั้นๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ)

2.1 แผนการพัฒนา/ ปรับปรุง

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1) มีการปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน

1.1) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักศึกษา

2) มีการจัดเนื้อหาสาระเพิ่มเติมตาม
องค์ความรูท้ ี่เปลี่ยนแปลงไปและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน

2.1) สํารวจความต้องการของผูเ้ รียน

1.1.1) ผลการเรียนแต่ละชุดวิชาใน
รายงานตาม มคอ. 3, 4, 5, 6 และ
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจําปี
การศึกษา
2.1.1) ผลการสํารวจความต้องการของ
ผู้เรียน
2.2.1) ผลการประเมินเอกสารการสอน

มิติที่ 1 ผู้เรียน เช่น

2.2) การประเมินเอกสารการสอน

มิติที่ 2 ผู้ใช้บัณฑิต เช่น
1) มีการติดตามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2) มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม

1.1) สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2.1) มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร

1.1.1) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.1.1) รายงานการประชุม

มิติที่ 3 อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
1) ความสอดคล้องของหลักสูตรกับ
นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.1) การจัดวิพากษ์หลักสูตรเพือ่
1.1.1) ผลการวิพากษ์หลักสูตร/
ปรับปรุงหลักสูตรและการระดมความ ผลการประชุมระดมความคิดเห็น/
คิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
รายงานการประชุม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยจัดสาระของหลักสูตร
เป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ ของชุดวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างมีระบบในรูปของชุดการสอนเรียกว่า “ชุดวิชา” ซึ่งแต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาค
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอน
ใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละ
ภาคการศึก ษาปกติ มีระยะเวลาเรีย นไม่ น้ อ ยกว่า 15 สัป ดาห์ ในแต่ล ะภาคการศึ กษานั กศึ กษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา จนกว่าจะครบจํานวนชุดวิชาตามหลักสูตรใน
สาขาวิชาที่ศึกษาทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
นอกจากนี้ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัย
อีกด้วย
ระบบการศึ ก ษาทางไกลที่ ม หาวิท ยาลั ย ใช้ เป็ น ระบบการเรี ย นการสอนที่ เอื้ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ
ดังนี้
1) ศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ
ซีดี/ดีวีดีเสียง ดีวีดีประจําชุดวิชา หรือซีดี/ดีวีดีมัลติมีเดียประจําชุดวิชา และวัสดุการศึกษาอื่น ๆ
2) ศึกษาจากสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ที่จัดประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
3) ศึกษาจากการเรียนการสอนออนไลน์ (ถ้ามี)
4) เข้ารับการสอนเสริม ณ ศู นย์ บริการการศึ กษาต่ างๆ จากอาจารย์สอนเสริมประจําศู นย์ต่างๆ
ทั่วประเทศ หรือรับการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม/การสอนเสริมผ่านเครือข่าย (e-Tutorials) (ถ้ามี)
5) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากวัสดุการศึกษาอื่นๆ ณ มุม มสธ. ห้องสมุดประชาชน
ประจําจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
6) ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าทําการทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ ศึกษา
ค้นคว้าและทํางานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ระดับปริญญาโท
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าชใช้ ร ะบบการเรี ย นการสอนทางไกล โดยจั ด สาระของ
หลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ ของชุดวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้า
ไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปของชุดการสอนเรียกว่า “ชุดวิชา” ซึ่งแต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ทวิภาค ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วย
การสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละ
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต แต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ 18 หน่วยกิต ตามที่สาขาวิชากําหนดเป็นรายกรณี ส่วนในภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต จนกว่าจะครบจํานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใน
หลักสูตรนี้
ระบบการศึ ก ษาทางไกลที่ ม หาวิท ยาลั ย ใช้ เป็ น ระบบการเรีย นการสอนที่ เอื้ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ
ดังนี้
1.1.1 การศึกษาจากสื่อหลัก มี 2 ประเภท ได้แก่
1) กรณีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระ มโนมติ กิจกรรม
และวิธีปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบด้วย
(1) แนวการศึกษา เป็นเอกสารคู่มือการเรียนการสอนของชุดวิชา ประกอบด้วย ส่วน
แนะนํา ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และวิธีศึกษา หรือส่วนที่เป็นสาระปฐมนิเทศชุดวิชา ส่วนที่เป็นแผนการสอน
ประจําหน่วยการสอน สาระสังเขปและกิจกรรม และส่วนที่เป็นข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรม บทความ
อ้างอิง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่จําเป็นและเหมาะสม
(2) ประมวลสาระชุดวิชา เป็นเนื้อหาสาระในส่วนที่ทดแทนการบรรยายความ ความ
คิดเห็น ผลงานและจุดยืนของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์เป็นตําราชุดตามปกติ
ชุดวิชาละ 15 เรื่อง หรือหลายเล่มตามความเหมาะสม แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสาระที่ จะต้องใช้เวลาศึกษา
ประมาณ 6-18 ชั่วโมง
(3) แผนกิจกรรมการศึกษาประจําชุดวิชา เป็นเอกสารคู่มือแนะแนวประกอบกิจกรรม
การศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจํา
ชุดวิชาก่อนดําเนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหา
ชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศึกษา การดําเนินการศึกษา งานที่กําหนดให้ทํา การส่งงาน การเสนอผลงาน
การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเข้ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจําสัปดาห์ และ
แบบฟอร์มรายงาน เป็นต้น
2) กรณี สื่อคอมพิ วเตอร์เป็นสื่อหลัก หมายถึง บทเรียนออฟไลน์ และ/หรือออนไลน์ และ
แนวการศึกษาประกอบด้วย
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(1) บทเรียนออฟไลน์ และ/หรือบทเรียนออนไลน์ ในรูปซี ดีมัลติมี เดี ย จํานวนรวม
15 โมดูล
(2) แนวการศึกษาในรูปซีดี ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด แผนการสอนประจําหน่วย
แบบประเมิ น ก่ อ นเรี ย น แผนการสอนประจํ าตอน สาระสั งเขป แนวตอบกิ จ กรรม และแบบประเมิ น
หลังเรียน
1.1.2 การศึกษาจากสื่อเสริม เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมการเรียน
การสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก ประกอบด้วย
1) การเรียนการสอนออนไลน์ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย
ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรมและ
ข้อมูลย้อนกลับ การตอบคําถาม และการสัมมนาเสริมออนไลน์
2) บทเรียนออนไลน์ (ถ้ามี) เสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ในรูปแบบการสรุปเสริมเติมเต็ม
3) ดีวีดีประจําชุดวิชา (ถ้ามี) เสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ ในรูปแบบกรณีศึกษา หรือ
เสริมเนื้อหา
1.1.3 การศึกษาจากแหล่งค้นคว้าและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ภายใต้การให้คําแนะนําจากอาจารย์
ที่ปรึกษา
1.1.4 การเข้ าร่ วมกิ จกรรมปฏิ สั มพั นธ์ ได้ แก่ การปฐมนิ เทศเชิ งปฏิ บั ติ การบั ณ ฑิ ตศึ กษา
การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า การสัมมนาเข้ม การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์
วิชาชีพ มหาบั ณ ฑิ ต/ประสบการณ์ วิชาชีพ ประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ต และการฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติตาม
ที่หลักสูตรกําหนด
ระดับปริญญาเอก
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชใช้ ร ะบบการเรี ย นการสอนทางไกล โดยจั ด สาระของ
หลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ ของชุดวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้า
ไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปของชุดการสอนเรียกว่า “ชุดวิชา” ซึ่งแต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การแบ่งหน่วยการสอนแบ่งเป็นประเด็นสาระหลักและประเด็นสาระ
รองประมาณ 4-5 ประเด็น ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา กําหนดเวลาศึกษาสําหรับชุดวิชาระดับ
ปริญญาเอกใช้เวลาศึกษาประมาณ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบี ย นเรีย นไม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต แต่ ไม่ เกิ น 12 หน่ ว ยกิ ต จนกว่าจะครบจํ านวนหน่ ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน 9 ปีการศึกษา
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การถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์หลักสูตรปริญญาเอกใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นอิสระด้วยตนเองภายใต้การให้คําแนะนําปรึกษาอย่างเป็นระบบ
โดยผ่านสื่อการสอนทางไกลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก และสื่อ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม วิธีการศึกษา การให้ความรู้ และการให้คําแนะนําปรึกษาใช้วิธีนัดหมายระหว่าง
อาจารย์กับนั กศึกษาตามแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการเข้ารับการปฐมนิเทศ การสัมมนาเสริม
การสัมมนาเข้ม การเสนอผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
ระบบการศึกษาทางไกลที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นระบบการเรียนการสอนที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1 สื่อหลัก ประกอบด้วย
1) แนวการศึกษา (Study Guide) เป็นเอกสารนําทางการศึกษาประจําชุดวิชาเพื่อให้
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตดําเนินกิจกรรมการศึกษาตามแนวทางและเวลาที่กําหนด
2) ประมวลรายชื่อเอกสารคัดสรร (Selected Reading Materials List) เป็นเอกสาร
ประมวลรายชื่อ บทความและเอกสารคัดสรร และงานเขียนอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความจําเป็นที่
จะต้องรวบรวมไว้ให้
3) การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Web-based/online e-learning media)
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายสําหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษาระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษา มอบหมายงาน/กิจกรรมการศึกษาเป็น
ฐานความรู้สนทนา ชี้แหล่งวิทยาการ และเชื่อมโยงแหล่งศึกษาค้นคว้าและการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
1.1.2 สื่อเสริม ประกอบด้วย
1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออฟไลน์ (offline e-learning media) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอ
เนื้อหาสาระ และประสบการณ์ผ่านเทปภาพ/เสียง ซีดีภาพ/เสียง
2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (online e-learning media) เป็นการสื่อสารและการ
สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม
3) เอกสารชุดความรู้ (Source Books) เป็นตําราและ/หรือหนังสือที่มหาวิทยาลัยจัดทํา
ขึ้นหรือคัดสรรจากแหล่งวิทยาการภายนอก เพื่อเสริมความรู้หรือประสบการณ์ของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)
ระดับปริญญาตรี
มีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ต่อจากภาคปลายอีกหนึง่ ภาค และการลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
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มีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ต่อจากภาคปลายอีกหนึง่ ภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 หมวด 2
การจัดการศึกษา ข้อ 6 ระบบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ระบุว่า “ไม่มี”
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
 ภาคต้น
15 กันยายน ถึง 19 มกราคม ของทุกปี
 ภาคปลาย
15 มีนาคม ถึง 15 กรกฎาคม ของทุกปี
 ภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)
1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี
ระดับปริญญาโท
 ภาคต้น
15 กันยายน ถึง 20 มกราคม ของทุกปี
 ภาคปลาย
15 มีนาคม ถึง 20 กรกฎาคม ของทุกปี
 ภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)
15 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี*
หมายเหตุ * หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่มีภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

ระดับปริญญาเอก
 ภาคต้น
 ภาคปลาย

15 กันยายน ถึง 20 มกราคม ของทุกปี
15 มีนาคม ถึง 20 กรกฎาคม ของทุกปี

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติล่าสุด หรือสาขาวิชาสามารถกําหนดเพิ่มเติม/
ปรับได้ตามความเหมาะสม)

ระดับปริญญาตรี
2.2.1 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2.2.2 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2.2.3 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า (ทุกสาขาวิชา หรือ
ในสาขาวิชา.....................................) หรือ
2.2.4 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (ทุกสาขาวิชา หรือ
ในสาขาวิชา.......................................) หรือ
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2.2.5 สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ ใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า (ทุกสาขาวิชา หรือ
ในสาขาวิชา.......................................) จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
หมายเหตุ
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ............. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความ
ประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา
เมื่อพ้นกําหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พจิ ารณาเป็นรายกรณี
ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาข้อ 1. และ 5. ตามข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562 ลงวันที่
7 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ส่วนคําว่า “สําเร็จการศึกษา.......” คงเดิม

ระดับปริญญาโท
2.2.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
นั้นๆ รับรอง
2.2.2 ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า ........ จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า
2.2.3 มีประสบการณ์การทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ..............................................มาแล้ว
ไม่ต่ํากว่า........ปี
2.2.4 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐาน
แสดงประกอบ (หรือมีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากําหนด) หรือ
2.2.5 เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้า
ศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ .............. แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี
ต่ํากว่า ............... มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา/
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ข้อสังเกต หากสาขาวิชามีความประสงค์กําหนดชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อปรับพื้นฐาน
เพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต ให้ระบุหมายเหตุ โดยไม่ต้องระบุชื่อชุดวิชา ยกตัวอย่าง “ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มิใช่ทางด้าน................ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
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แบบ 1.1 และ 2.1 (ระบุเฉพาะโครงสร้างทีเ่ ปิดสอน)
2.2.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาโทด้าน.........................หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
2.2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า ........ จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า
2.2.3 มีโครงการในการทําดุษฎีนิพนธ์ และ
2.2.4 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมายเหตุ
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ด้าน.................................... หรือมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมระดับปริญญาโท ต่ํากว่า ........ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา
โดยพิจารณาจากประสบการณ์และอาจกําหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อสังเกต หากสาขาวิชามีความประสงค์กําหนดชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อปรับพื้นฐาน
เพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต ให้ระบุหมายเหตุ โดยไม่ต้องระบุชื่อชุดวิชา ยกตัวอย่าง “ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางด้าน................ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้้า
2.3.1 ปัญหาจากการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
1) ความไม่คุ้นเคยกับระบบการศึกษาทางไกล ไม่รู้จักวิธีการเรียน

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจํากัดของนักศึกษา

2.4.1 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจํากัดของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
1) ก่อนเรียนมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดสดทางวิทยุโทรทัศน์
พร้อมกันทั่วประเทศ
2) มีการให้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์การปฐมนิเทศ
แก่นักศึกษาทุกคน
3) มีการให้ข้อมูล ข่าวสาร คําแนะนําวิธีการแก้ปญ
ั หาการ
เรียนตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน ในสื่อสิ่งพิมพ์/สือ่
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คู่มือนักศึกษา คู่มือการเรียนด้วย
ตนเอง
4) มีการให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
แก่นักศึกษาโดยตรงจากนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ประจําฝ่ายแนะแนวการศึกษา สํานักบริการการศึกษา
สํานักบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาการ คณาจารย์ของสาขาวิชา
และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์ทั่วประเทศ
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้้า
2.3.1 ปัญหาจากการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจํากัดของนักศึกษา

2.4.1 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจํากัดของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
5) มีช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
การเรียนหลายช่องทางเพื่ออํานวยความสะดวกให้นักศึกษา
ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ และ
การติดต่อโดยตรง ที่มหาวิทยาลัยหรือศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ. ทั่วประเทศ เป็นต้น
6) มีการสนับสนุนให้นักศึกษาแต่ละจังหวัดรวมกันจัด
ตั้งชมรมนักศึกษา จังหวัดละ 1 ชมรม กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ เพื่อสร้างเสริม สร้างสรรค์ และสนับสนุนการเรียน
ด้วยตนเองซึ่งกันและกันโดยมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา
เป็นต้น
2.3.2 ปัญหาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
2.4.2 กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหลักสูตร
1) .................................................................................................... 1) ..........................................................................................
2) ..........................................................................................
2) .................................................................................................... 1) ..........................................................................................
2) ..........................................................................................

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา .............. ถึงปีการศึกษา ..............
ระดับปริญญาตรี
(หน่วย : คน)

จํานวนนักศึกษา

25.....

ปีการศึกษา
25..... 25..... 25.....

จํานวนนักศึกษาใหม่ (ปีที่ 1)
จํานวนนักศึกษาเดิม (ปีที่ 2)
จํานวนนักศึกษาเดิม (ปีที่ 3)
จํานวนนักศึกษาเดิม (ปีที่ 4)
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน (Drop Out) คิดเป็นร้อยละ……
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ปีที่ 4 = …..%

25.....
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ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 2
(หน่วย : คน)

จํานวนนักศึกษา

25.....

ปีการศึกษา
25.....
25.....
25.....

25.....

จํานวนนักศึกษาใหม่ (ปีที่ 1)
จํานวนนักศึกษาเดิม (ปีที่ 2)
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ - จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน (Drop Out) คิดเป็นร้อยละ ...……
- จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ปีที่ 2 = ……%, ปีที่ 3 = ……%, ปีที่ 4 = ……%, ปีที่ 5 = ……%

แผน ข
(หน่วย : คน)

จํานวนนักศึกษา

25.....

ปีการศึกษา
25.....
25.....
25.....

25.....

จํานวนนักศึกษาใหม่ (ปีที่ 1)
จํานวนนักศึกษาเดิม (ปีที่ 2)
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
- อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ปริญญาเอก+ศาสตราจารย์ 1:10 ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยได้แต่ไม่เกิน 1:15 ขออนุมัติ กกอ. เป็นรายกรณี
ถ้าหากเกิน 1:15
ปริญญาเอก+ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 1:10
ปริญญาโท+รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1:10
ปริญญาเอกที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 1:5
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ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1 (หากไม่เปิดสอนแบบ 1.1 ให้ตัดข้อมูลส่วนนี้ออก)
(หน่วย : คน)

จํานวนนักศึกษา

25.....

ปีการศึกษา
25.....
25.....
25.....

25.....

จํานวนนักศึกษาใหม่ (ปีที่ 1)
จํานวนนักศึกษาเดิม (ปีที่ 2)
จํานวนนักศึกษาเดิม (ปีที่ 3)
รวมจํานวนนักศึกษาทีย่ ังคงศึกษาอยู่
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ - จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน (Drop Out) คิดเป็นร้อยละ ...……
- จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ปีที่ 3 = ……%

แบบ 2.1
(หน่วย : คน)

จํานวนนักศึกษา

25.....

ปีการศึกษา
25.....
25.....
25.....

25.....

จํานวนนักศึกษาใหม่ (ปีที่ 1)
จํานวนนักศึกษาเดิม (ปีที่ 2)
จํานวนนักศึกษาเดิม (ปีที่ 3)
รวมจํานวนนักศึกษาทีย่ ังคงศึกษาอยู่
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ - จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน (Drop Out) คิดเป็นร้อยละ ...……
- จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ปีที่ 3 = ……%
- อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ปริญญาเอก+ศาสตราจารย์ 1:10 ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยได้แต่ไม่เกิน 1:15 ขออนุมัติ กกอ. เป็นรายกรณี ถ้าหาก
เกิน 1:15
ปริญญาเอก+ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 1:10
ปริญญาโท+รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1:10
ปริญญาเอกที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 1:5
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2.6 งบประมาณตามแผน (จําแนกรายละเอียดตามหัวข้อเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น)

2.6.1 งบประมาณรายรับ
(หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
รวมรายรับ

25.....
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

ปีงบประมาณ
25.....
25.....
25.....
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

25.....
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
(หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก.
1.
2.
3.

งบดําเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

25.....

25.....

ปีงบประมาณ
25.....

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

25.....

25.....

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา xxxx บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………….…………….
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา ประสบการณ์ และการลงทะเบียนเรียนข้้ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถานศึกษาอื่นมาก่อนเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน
หน่วยกิต รายวิชา และประสบการณ์ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ พ.ศ. 2563
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ........... ชุดวิชา หรือ ........... หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้้างหลักสูตร
โครงสร้้างหลักสูตร แบ่่งเป็็นหมวดวิชาสอดคล้้องกับที่กําหนดไว้้ในเกณฑ์์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

....... ชุดวิชา
....... ชุดวิชา
....... ชุดวิชา

(........หน่วยกิต)
(........หน่วยกิต)
(........หน่วยกิต)

ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 2 ตลอดหลักสูตรศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ (จํานวนชุดวิชาตามความเหมาะสมของหลักสูตร)........... ชุดวิชา
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรือ
การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
แผน ข ตลอดหลักสูตรศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต) .......... ชุดวิชา
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรือ
การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

(.........หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)

(.......หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
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ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1 ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (หากไม่เปิดสอนแบบ 1.1 ให้ตัดข้อมูลส่วนนี้ออก)
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
.......... ชุดวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
ข. ดุษฎีนิพนธ์
(48 หน่วยกิต)
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
แบบ 2.1 ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 2 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต)........... ชุดวิชา (.........หน่วยกิต)
ข. ดุษฎีนิพนธ์
(36 หน่วยกิต)
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
3.1.3 ชุดวิชา
1) ความหมายของรหัสชุดวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีประกาศเรื่อง การกําหนดรหัสมาตรฐานข้อมูลต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 กําหนดให้ชุดวิชาต่างๆ มีรหัสประจํา
ชุดวิชาเป็นเลข 5 หลัก โดยมีความหมาย ดังนี้
สองหลักแรก
เป็นรหัสบอกสาขาวิชา แขนงวิชา และวิชาเอก
หลักที่สาม
เป็นรหัสบอกระดับขั้นของชุดวิชา
หลักที่สี่และห้า
เป็นรหัสบอกลําดับของชุดวิชา
การกําหนดรหัสหลักที่สามให้มีความหมาย ดังนี้
0 หมายถึง
ชุดวิชาที่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
1 หมายถึง
ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
2 หมายถึง
ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
3 หมายถึง
ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
4 หมายถึง
ชุดวิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
5 หมายถึง
ชุดวิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และเป็นชุดวิชาที่โอนเทียบ
หน่วยกิตเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท หรือหลังปริญญาโทไม่ได้
6 หมายถึง
ชุดวิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และเป็นชุดวิชาที่โอนเทียบ
หน่วยกิตเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท หรือหลังปริญญาโทได้
7 หมายถึง
ชุดวิชาระดับปริญญาโท
8 หมายถึง
ชุดวิชาในหลักสูตรหลังปริญญาโท
9 หมายถึง
ชุดวิชาระดับปริญญาเอก

381
หลักเกณฑ์/ข้อสังเกตเกี่ยวกับชุดวิชา
ชุดวิชาผลิตใหม่
1. ต้ อ งกํ าหนดรหั ส และชื่ อ ชุ ด วิช าที่ ไม่ ซ้ํ ากับ ของเดิ ม และ
ห้ามนํารหัส/ชื่อชุดวิชาที่กําหนดมาแล้วมาใช้ แม้ว่าจะไม่เคยผลิต
ชุดวิชานั้นมาก่อน
2. ชุดวิชาใหม่ เนื้อหาใหม่สามารถนําเนื้อหาจากชุดวิชาเดิมมา
ใช้หรือปรับใช้ได้
3. ชุดวิชาที่เปลี่ยนกําหนดเวลาการศึกษา เช่น เปลี่ยนลักษณะ
ชุดวิชาจากภาคทฤษฎี เป็น ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หรือ
เปลี่ยนลักษณะชุดวิชาจาก ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็ น
ภาคทฤษฎี อ ย่ า งเดี ย ว ต้ อ งกํ า หนดรหั ส และชื่ อ ชุ ด วิ ช าให้
แตกต่างจากเดิม เช่น 6(12-2-2-2) เป็น 6(12-2-0-4)
**ยกเว้ น กรณี กํ า หนดเวลาการศึ ก ษา ในวงเล็ บ หลั ก ที่ 3
เป็ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ อ ยู่ แ ล้ ว และเพิ่ ม ชั่ ว โมงการฝึ ก ปฏิ บั ติ เช่ น
6(12-2-2-2) เป็ น 6(6-2-6-6) ไม่ ต้ อ งเปลี่ ย นรหั ส ชุ ด วิ ช า
สามารถใช้รหัสเดิมได้**
4. ชุ ด วิ ช าที่ ป รั บ /เปลี่ ย นแปลงชื่ อ ไม่ เ หลื อ เค้ า เดิ ม หรื อ
ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม
5. ชุดวิชาที่มีการควบรวมชุดวิชา ตั้งแต่ 2 ชุดวิชาขึ้นไป ต้อง
เปลี่ยนรหัสและเปลี่ยนชื่อชุดวิชา เป็นชุดวิชาผลิตใหม่ โดยต้อง
หมายเหตุในตารางเปรียบเทียบว่าได้นําเนื้อหาบางส่วนจากชุด
วิชาใดบ้าง

ชุดวิชาปรับปรุง
รหัสชุดวิชาและกําหนดเวลาการศึกษาไม่เปลี่ยนแปลง
มีการปรับปรุงชือ่ /วัตถุประสงค์/คําอธิบายชุดวิชา และต้องมี
การปรับปรุงเนื้อหา
ชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาจากเค้าโครงเดิม ถือเป็น
ชุดวิชาปรับปรุง
**หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงชุดวิชา**
1. ให้วางแผนในการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) ทุก ๆ 5 ปี
อย่างน้อย 3 ฉบับ โดยให้ปรับปรุงชุดวิชาได้ ไม่เกินร้อยละ 50
ของชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะต่อรอบหลักสูตร ไม่รวมหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งวางแผนการปรับปรุงชุดวิชาให้ทัน
กําหนดการเปิดสอน
2. การผลิตชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะให้ผลิตใหม่ได้
ไม่เกิน 2 ชุดวิชา โดยชุดวิชาที่ผลิตใหม่ควรเป็นชุดวิชาที่
สามารถเทียบแทนกับชุดวิชาในหลักสูตรฉบับดิมได้
3. หลักสูตรปรับปรุงทุกระดับการศึกษาสามารถปรับปรุง
ชุดวิชาได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของชุดวิชา กรณีมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงเกินร้อยละ 50 ของชุดวิชาให้เสนอ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี
โดยให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้กับชุดวิชาที่มีการปรับปรุงตั้งแต่ปี
การศึกษา 2563 เป็นต้นไป

2) ความหมายของกําหนดเวลาการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารการสอน เรียกว่าชุดวิชาแต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ทวิภาค นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาชุดวิชาต่อสัปดาห์ ดังนี้
6 (อ-ส-ป-ก) = 18 ชั่วโมง
6 หมายถึง 6 หน่วยกิต
ระดับปริญญาตรี
อ หมายถึง การศึกษาจากสื่อหลัก คือ สือ่ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่หลักสูตรกําหนด
สื่อสิ่งพิ มพ์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน หรือตําราเรียนด้วยตนเอง หรือหนั งสือชุดความรู้
และแบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งสื่ออื่นๆ ที่กําหนดไว้ประจําชุดวิชา เช่น กิจกรรมประจําชุดวิชา ซีดีเสียง/ดีวีดี/
ซีดีมัลติมีเดียประจําชุดวิชา (ถ้ามี)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ
ออฟไลน์ แบบดิจิทัล หรือแอนะล็อกแบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (Asynchronous) หรือเข้าถึงได้พร้อมกันใน
เวลาเดียวกัน (Synchronous)
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ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ส หมายถึง การศึกษาจากสื่อเสริม ประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการ
วิทยุโทรทัศน์ ซีดี/ดีวีดี/ซีดีมัลติมีเดียประกอบชุดวิชา บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การ
สอนเสริม เช่น การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า การประชุมทางไกล เป็นต้น ใช้
เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ป หมายถึง การทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ การทําการทดลองในห้องปฏิบัติการ การศึกษา การสังเกต
กรณีศึกษา การทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติในสถานการณ์จริง
สถานการณ์เสมือนจริง สถานการณ์จําลอง ใช้เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามที่สภาวิชาชีพ/
องค์กรวิชาชีพกําหนด
ก หมายถึง การศึกษาเสริม คือ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง เช่น การศึกษาจากหนังสือ
อ้ า งอิ ง หรื อ ตํ าราที่ กํ าหนดให้ การศึ ก ษาค้ น คว้ าจากสื่ อ ต่ างๆ ที่ เตรี ย มไว้ ณ ศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มสธ.
และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. การปรึกษาและซักถามอาจารย์ เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ
1-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตัวอย่าง หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา) ได้แก่ 6 (12-2-0-4) และ 6 (12-2-2-2)
ระดับปริญญาโท
6 (อ - ส - ป - ก) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
6 หมายถึง 6 หน่วยกิต
อ หมายถึง การศึกษาจากสื่อหลัก คือ สือ่ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่หลักสูตร
กําหนด
สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย ประมวลสาระชุดวิชา หรือหนังสือทดแทน หรือเอกสารคัดสรร แหล่ง
ความรู้คัดสรรหรือตําราเรียนด้วยตนเอง หรือหนังสือชุดความรู้ และแนวการศึกษา แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา รวมทั้งสื่ออื่นๆ ที่เป็นสื่อประจําชุดวิชา เช่น ซีดีเสียง/ ดีวีดี/ ซีดีมัลติมีเดียประจําชุดวิชา (ถ้ามี)
เป็นต้น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์
หรือออฟไลน์ แบบดิจิทัล หรือแอนะล็อก แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (Asynchronous) หรือเข้าถึงได้พร้อม
กันในเวลาเดียวกัน (Synchronous) ซึ่งประกอบด้วย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แนวการศึกษาชุดวิชา และ
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา
ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ส หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ และเอกสารแนะนํา ใช้เวลาประมาณ
0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ป หมายถึง การทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ การสัมมนาเข้ม การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
ใช้เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามที่สภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพกําหนด
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ก หมายถึง การศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ คือ การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า/
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 สําหรับชุดวิชาที่กําหนดให้มีกจิ กรรมปฏิสัมพันธ์ ร้อยละ 25 ดังนี้
6 (14-2-0-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
6
= 6 หน่วยกิต
14
= ศึกษาจากสื่อหลัก คือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่หลักสูตร
กําหนด ใช้เวลาประมาณ 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2
=
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ และเอกสารแนะนํา ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
0
=
ไม่มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ การสัมมนาเข้ม การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
หรือตามที่สภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพกําหนด
2
=
ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ คือ การสัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า /หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รูปแบบที่ 2 สําหรับชุดวิชาที่กําหนดให้มีกจิ กรรมปฏิสัมพันธ์ ร้อยละ 50 ดังนี้
6 (12-2-2-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
6
= 6 หน่วยกิต
12
= ศึกษาจากสื่อหลัก คือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่หลักสูตร
กําหนด ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2
= ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ และเอกสารแนะนํา ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2
= มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ การสัมมนาเข้ม การอบรมเข้มประสบการณ์
วิชาชีพ ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรือตามที่สภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพกําหนด
2
= ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ คือ การสัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า /หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ระดับปริญญาเอก
อ หมายถึง การศึกษาจากสื่อหลัก คือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่หลักสูตรกําหนด
สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย ประมวลสาระชุดวิชา หรือหนังสือทดแทน หรือเอกสารคัดสรร แหล่งความรู้คัด
สรรหรือตําราเรียนด้วยตนเอง หรือหนังสือชุดความรู้ และแนวการศึกษา แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา รวมทั้ง
สื่ออื่นๆ ที่เป็นสื่อประจําชุดวิชา เช่น ซีดีเสียง/ ดีวีดี/ ซีดีมัลติมีเดียประจําชุดวิชา (ถ้ามี) เป็นต้น
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบด้วย วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ
ออฟไลน์ แบบดิจิทัล หรือแอนะล็อก แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (Asynchronous) หรือเข้าถึงได้พร้อมกันใน
เวลาเดียวกัน (Synchronous) ซึ่งประกอบด้วย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แนวการศึกษาชุดวิชา และแผน
กิจกรรมการศึกษาชุดวิชา
ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ส หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ และเอกสารแนะนํา ใช้เวลาประมาณ 0-2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ป หมายถึง การทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ การสัมมนาเข้ม การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ ใช้
เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามที่สภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพกําหนด
ก หมายถึง การศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ คือ การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า /หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาประมาณ 0-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 6 (14-2-0-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
6
= 6 หน่วยกิต
14
= ศึกษาจากสื่อหลัก คือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่
หลักสูตรกําหนด ใช้เวลาประมาณ 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2
= ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ และเอกสารแนะนํา
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
0
= ไม่มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ การสัมมนาเข้ม การอบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือตามที่สภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพกําหนด
2
= ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ คือ การสัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า /หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมายเหตุ รูปแบบที่ 1 สําหรับชุดวิชาที่กําหนดให้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร้อยละ 25 = 22.5 ชั่วโมง
ดังนี้ 1) สัมมนาแบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง จํานวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง และสัมมนาผ่าน
สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง หมด 12 ชั่ ว โมง หรื อ 2) สั ม มนาผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง หมด 24 ชั่ ว โมง

เลือก
สื่อใด
สื่อหนึ่ง
ที่เป็น
สื่อหลัก
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รูปแบบที่ 2

6 (13-2-1-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
6
= 6 หน่วยกิต
13
= ศึกษาจากสื่อหลัก คือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่
หลักสูตรกําหนด ใช้เวลาประมาณ 13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2
= ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ และเอกสารแนะนํา
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1
= มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ การสัมมนาเข้ม การอบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามที่สภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพกําหนด
2
= ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ คือ การสัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า /หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมายเหตุ รูปแบบที่ 2 กําหนดให้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร้อยละ 40 = 36 ชั่วโมง ดังนี้ 1) สัมมนา
แบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง จํานวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง กิจกรรมภาคปฏิบัติ ประมาณ
12 ชั่วโมง และสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 12 ชั่วโมง หรือ 2) สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมด 36 ชั่วโมง
รูปแบบที่ 3 6 (12-2-2-2) = 18 ชั่วโมง หมายถึง
6
= 6 หน่วยกิต
12
= ศึกษาจากสื่อหลัก คือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่
หลักสูตรกําหนด ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2
= ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ และเอกสารแนะนํา
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2
= มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ การสัมมนาเข้ม การอบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามที่สภาวิชาชีพ/ องค์กรวิชาชีพกําหนด
2
= ศึกษาจากสื่อและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ คือ การสัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า /หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมายเหตุ รูปแบบที่ 3 สําหรับชุดวิชาที่กําหนดให้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร้อยละ 50 = 45 ชั่วโมง
ดั ง นี้ 1) สั ม มนาแบบเผชิ ญ หน้ า 2 ครั้ ง จํ า นวน 2 วั น ๆ ละ 6 ชั่ ว โมง รวมเป็ น 24 ชั่ ว โมง กิ จ กรรม
ภาคปฏิบัติ ประมาณ 24 ชั่วโมง และสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 12 ชั่วโมง หรือ 2) สัมมนาผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 48 ชั่วโมง
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3) ชื่อชุดวิชา
(ระบุรหัสชุดวิชา 5 หลัก ชื่อชุดวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับชุดวิชาตามหมายเลขรหัส
ชุดวิชาในทุกที่ที่ปรากฏ พร้อมทั้งระบุจํานวนหน่วยกิตและกําหนดเวลาการศึกษาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด)

ระดับปริญญาตรี
สําหรับผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติตามหน้า....ข้อ ....................................
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
1) วิชาบังคับ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
Thai Studies
2) วิชาเลือก 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
โดยเลือกเรียนตามกลุ่มเนื้อหา กลุ่มละ 1 ชุดวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาภาษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
Human Society
10152 ไทยกับสังคมโลก
Thailand and the World Community
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวิต
Life Skills
10121 อารยธรรมมนุษย์
Human Civilization
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
Society and Culture in the ASEAN Community

6 (12-2-0-4)

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ............... ชุดวิชา (………. หน่วยกิต)
- วิชาแกน
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
- วิชาเฉพาะด้าน
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. *
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)…………………………. **
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................

6 (12-2-0-4)

6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการทํากิจกรรมปฏิบัติ และไม่อนุญาตเลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้
** ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ............เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือชุดวิชาที่จะต้อง
ศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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ข้ อ สั ง เกต 1) กรณี ที่ มี ชุ ด วิ ช าเฉพาะเลื อ ก ให้ ร ะบุ ชื่ อ ชุ ด วิ ช าเฉพาะเลื อ ก เนื่ อ งจากมี ผ ลกระทบต่ อ ระบบการตรวจสอบ
ผลการสําเร็จการศึกษาบนระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย สทว.
2) หากแยกเป็นกลุ่มวิชา.... แต่ละกลุ่มวิชาต้องมีหน่วยกิตน้อยกว่า 30 หน่วยกิต หากมี 30 หน่วยกิตขึ้นไปถือว่าเป็น
วิชาเอก
3) กําหนดเวลาการศึกษา 6(อ-ส-ป-ก) กรณีที่ “ป” ไม่ใช่ “0” โปรดใส่ * พร้อมระบุหมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการทํา
กิจกรรมปฏิบัติ และไม่อนุญาตเลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้
4) ให้วางแผนในการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) ทุกๆ 5 ปี อย่างน้อย 3 ฉบับ โดยให้ปรับปรุงชุดวิชาได้ไม่เกินร้อยละ 50
ของชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะต่อรอบหลักสูตร ไม่รวมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งวางแผนการปรับปรุงชุดวิชาให้ทันกําหนดการ
เปิดสอน
5) วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะให้ผลิตใหม่ได้ไม่เกิน 2 ชุดวิชา โดยชุดวิชาที่ผลิตใหม่ควรเป็นชุดวิชาที่สามารถเทียบแทน
กับชุดวิชาในหลักสูตรฉบับเดิมได้
6) สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 14/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรปรับปรุงทุกระดับ
การศึกษา ปรับปรุงชุดวิชาได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของชุดวิชา กรณีมีความจําเป็นต้องปรับปรุงเกินร้อยละ 50 ของชุดวิชาให้เสนอสภา
วิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี โดยให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้กับชุดวิชาที่มีการปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
เป็นต้นไป

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ............... ชุดวิชา (………. หน่วยกิต)
ให้เลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตรหรือใน
หลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกําหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภา
วิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพกําหนด
ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชา..............ไม่อนุญาตเลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อ ดังนี้
1. .......................................
2. ………………………………….
3. .......................................
4. .......................................
สําหรับผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติตามหน้า..... ข้อ ..... มีโครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร
ในภาคผนวก ก และแผนการศึกษาตามรายละเอียดในภาคผนวก ง
ข้อควรคํานึงในการจัดแผนการศึกษา สาขาวิชาควรพิจารณาความเหมาะสม ดังนี้
1. คาบเวลาสอบในแต่ละภาค
2. แผนการผลิตชุดวิชาของสาขาวิชา
3. ชุดวิชาที่เปิดภาคต้นหรือภาคปลาย
4. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาต้องเรียนต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ ขอให้สาขาวิชาประสานงานกับสํานักทะเบียนและวัดผลอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และแต่ละ
ชุดวิชาไม่ควรเปิดสอน 2 ภาค
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ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 2
ก. หมวดวิชาเฉพาะ ............... ชุดวิชา (………. หน่วยกิต)
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................

6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (12-2-2-2)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)

หมายเหตุ 1. กรณีมีกลุ่มวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ โปรดระบุชื่อกลุ่มวิชาภาษาไทยและวงเล็บชื่อกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษด้วย
2. กรณีที่มีชุดวิชาเฉพาะเลือก โปรดระบุชื่อชุดวิชาเฉพาะเลือก เนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบ
การตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษาบนระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ของสํานักบัณฑิตศึกษา
3. ให้วางแผนในการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) ทุกๆ 5 ปี อย่างน้อย 3 ฉบับ โดยให้ปรับปรุงชุดวิชาได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะต่อรอบหลักสูตร พร้อมทั้งวางแผนการปรับปรุง ชุดวิชาให้ทันกําหนดการเปิดสอน
4. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะให้ผลิตใหม่ได้ไม่เกิน 2 ชุดวิชา โดยชุดวิชาที่ผลิตใหม่ควรเป็นชุดวิชาที่สามารถ
เทียบแทนกับชุดวิชาในหลักสูตรฉบับเดิมได้
5. สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 14/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรปรับปรุงทุก
ระดับการศึกษา ปรับปรุงชุดวิชาได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของชุดวิชา กรณีมีความจําเป็นต้องปรับปรุงเกินร้อยละ 50 ของชุดวิชา
ให้เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี โดยให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้กับชุดวิชาที่มีการปรับปรุงตั้งแต่
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
xxxxx
วิทยานิพนธ์
Thesis

(12 หน่วยกิต)

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
หรือ การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
xxxxx
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต.………………… *
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
* เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรม
เข้ม แต่ไม่นําผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
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แผน ข
ก. หมวดวิชาเฉพาะ ............... ชุดวิชา (………. หน่วยกิต)
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
xxxxx
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)

(6 หน่วยกิต)

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
หรือ การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
xxxxx
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต.…………………*
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
* เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นําผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
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ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1 (หากไม่เปิดสอนแบบ 1.1 ให้ตัดข้อมูลส่วนนี้ออก)
ก. หมวดวิชาเฉพาะ .......... ชุดวิชา (ไม่นบั หน่วยกิต)
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................

6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)

หมายเหตุ 1. กรณีมีกลุ่มวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ โปรดระบุชื่อกลุ่มวิชาภาษาไทยและวงเล็บ
ชื่อกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษด้วย
2. กรณีที่มีชดุ วิชาเฉพาะเลือก โปรดระบุชื่อชุดวิชาเฉพาะเลือก เนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบ
การตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษาบนระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ของสํานักบัณฑิตศึกษา

3. ให้วางแผนในการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) ทุกๆ 5 ปี อย่างน้อย 3 ฉบับ โดยให้ปรับปรุง
ชุดวิชาได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะต่อรอบหลักสูตร พร้อมทั้งวางแผนการปรับปรุง
ชุดวิชาให้ทันกําหนดการเปิดสอน
4. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะให้ผลิตใหม่ได้ไม่เกิน 2 ชุดวิชา โดยชุดวิชาที่ผลิตใหม่ควรเป็นชุด
วิชาที่สามารถเทียบแทนกับชุดวิชาในหลักสูตรฉบับเดิมได้
5. สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 14/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้หลักสูตร
ปรับปรุงทุกระดับการศึกษา ปรับปรุงชุดวิชาได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของชุดวิชา กรณีมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
เกินร้อยละ 50 ของชุดวิชาให้เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี โดยให้เริม่ ใช้
หลักเกณฑ์นี้กบั ชุดวิชาที่มกี ารปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ข. ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต)
xxxxx
ดุษฎีนิพนธ์
(48 หน่วยกิต)
Dissertation
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
xxxxx
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต………………..
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).............................................
ข้อสังเกต เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลชุดวิชาในระบบงานโครงสร้างหลักสูตร/ชุดวิชา (SJ) ทั้งโครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1
หรือ แบบ 2.1 จึงกําหนดให้ชุดวิชาเดียวกันที่มีหลายสถานะ ที่มีทั้งนับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต และจํานวนหน่วยกิตต่างกัน
ให้กําหนดรหัสชุดวิชาให้แตกต่างกัน เช่น ชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต และ 48 หน่วยกิต ให้ใช้รหัสชุดวิชาต่างกัน
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แบบ 2.1
ก. หมวดวิชาเฉพาะ ........... ชุดวิชา (.........หน่วยกิต)
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................

6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)

หมายเหตุ 1. กรณีมีกลุ่มวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ โปรดระบุชื่อกลุ่มวิชาภาษาไทยและวงเล็บ
ชื่อกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษด้วย
2. กรณีที่มีชดุ วิชาเฉพาะเลือก โปรดระบุชื่อชุดวิชาเฉพาะเลือก เนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบ
การตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษาบนระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ของสํานักบัณฑิตศึกษา

3. ให้วางแผนในการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) ทุกๆ 5 ปี อย่างน้อย 3 ฉบับ โดยให้ปรับปรุง
ชุดวิชาได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะต่อรอบหลักสูตร พร้อมทั้งวางแผนการปรับปรุง
ชุดวิชาให้ทันกําหนดการเปิดสอน
4. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะให้ผลิตใหม่ได้ไม่เกิน 2 ชุดวิชา โดยชุดวิชาที่ผลิตใหม่ควรเป็นชุด
วิชาที่สามารถเทียบแทนกับชุดวิชาในหลักสูตรฉบับเดิมได้
5. สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 14/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้หลักสูตร
ปรับปรุงทุกระดับการศึกษา ปรับปรุงชุดวิชาได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของชุดวิชา กรณีมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
เกินร้อยละ 50 ของชุดวิชาให้เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี โดยให้เริม่ ใช้
หลักเกณฑ์นี้กบั ชุดวิชาที่มกี ารปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ข. ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)
xxxxx
ดุษฎีนิพนธ์
(36 หน่วยกิต)
Dissertation
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
xxxxx
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต………………..
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).............................................
ข้อสังเกต เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลชุดวิชาในระบบงานโครงสร้างหลักสูตร/ชุดวิชา (SJ) ทั้งโครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1
หรือ แบบ 2.1 จึงกําหนดให้ชุดวิชาเดียวกันที่มีหลายสถานะ ที่มีทั้งนับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต และจํานวนหน่วยกิตต่างกัน
ให้กําหนดรหัสชุดวิชาให้แตกต่างกัน เช่น ชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต และ 48 หน่วยกิต ให้ใช้รหัสชุดวิชาต่างกัน
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3.1.4 แผนการศึกษา (ระบุรหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชาภาษาไทย และกําหนดเวลาการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี
สําหรับผู้ที่มคี ุณสมบัติตามหน้า... ข้อ ...
ตัวอย่าง
ปีที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย

2

ต้น

ปลาย

สําหรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
72101 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

72203

6 (12-2-0-4)

72204
72205
3

4

5

ต้น

71202
72301
72302

ปลาย

72303
72304

ต้น

72305
72401

ปลาย

--------72402

ต้น

การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจครอบครัว
สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว
โภชนาการมนุษย์
พัฒนาการวัยรุ่น
นโยบายและกฏหมายเกี่ ย วกั บ
ครอบครั ว
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสําหรับครอบครัว
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
ระบบครอบครัวไทยและความ
หลากหลายในสังคมโลก
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว*

กําหนดเวลา
การศึกษา
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

สําหรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

กําหนดเวลา
การศึกษา

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
72101 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

72303
72304

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-2-4)
6 (12-2-0-4)

72305
71202
72301
72302

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-2-4)

--------72401
72402

พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสําหรับครอบครัว
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
โภชนาการมนุษย์
พัฒนาการวัยรุ่น
นโยบายและกฏหมายเกี่ยวกับ
ครอบครัว
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
ระบบครอบครัวไทยและความ
หลากหลายในสังคมโลก
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว*

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-2-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-2-4)

หมายเหตุ * ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ..... เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
** ตรวจสอบชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ในแผนการศึกษา ไม่ควรเปิดสอน 2 ภาค**
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ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 2
ตัวอย่าง
ปีที่ 1 ภาคต้น
xxxxx
xxxxx
ปีที่ 1 ภาคปลาย
……………
……………
ปีที่ 2 ภาคต้น
……………
……………
ปีที่ 2 ภาคปลาย
……………
……………

การจัดการขั้นสูงสําหรับองค์การสารสนเทศ
การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
………………………………………
………………………………………
………………………………………
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้ ม เสริม ประสบการณ์ ม หาบั ณ ฑิ ต
.......... หรือ การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิต..........*

หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (14-2-0-2)
6 (12-2-2-2)
หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
......................
......................
หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
......................
(6 หน่วยกิต)
หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
(6 หน่วยกิต)
......................

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรือการ
อบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
**ตรวจสอบชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ในแผนการศึกษา ไม่ควรเปิดสอน 2 ภาค**

ข้อควรคํานึง ในการจัดแผนการศึกษา สาขาวิชาควรพิจารณาความเหมาะสม ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คาบเวลาสอบในแต่ละภาค
แผนการผลิตชุดวิชาของสาขาวิชา
ชุดวิชาที่เปิดภาคต้นหรือภาคปลาย
ชุดวิชาที่มีเนื้อหาต้องเรียนต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ ขอให้อสาขาวิชาประสานงานกับสํานักทะเบียนและวัดผลอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และแต่ละ
ชุดวิชาไม่ควรเปิดสอน 2 ภาค
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แผน ข
ตัวอย่าง
ปีที่ 1 ภาคต้น
xxxxx
xxxxx
ปีที่ 1 ภาคปลาย
……………
……………
ปีที่ 2 ภาคต้น
……………
……………
ปีที่ 2 ภาคปลาย
……………
……………

การจัดการขั้นสูงสําหรับองค์การสารสนเทศ
การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
6 (14-2-0-2)
6 (12-2-2-2)

………………………………………
………………………………………

หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
......................
......................

………………………………………
………………………………………

หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
......................
......................

การศึกษาค้นคว้าอิสระ*
การอบรมเข้ม เสริม ประสบการณ์ ม หาบั ณ ฑิ ต
.......... หรือ การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิต..........**

หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
(6 หน่วยกิต)
......................

หมายเหตุ
* นักศึกษาสามารถสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้เมื่อสอบผ่านชุดวิชาตามหลักสูตรและได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
** นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต หรือ
การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ข้อควรคํานึง ในการจัดแผนการศึกษา สาขาวิชาควรพิจารณาความเหมาะสม ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คาบเวลาสอบในแต่ละภาค
แผนการผลิตชุดวิชาของสาขาวิชา
ชุดวิชาที่เปิดภาคต้นหรือภาคปลาย
ชุดวิชาที่มีเนื้อหาต้องเรียนต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ ขอให้อสาขาวิชาประสานงานกับสํานักทะเบียนและวัดผลอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และแต่ละ
ชุดวิชาไม่ควรเปิดสอน 2 ภาค
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ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1
ปีที่ 1 ภาคต้น
xxxxx
ชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา
โดยเลือกศึกษาตามแต่ละกลุ่มวิชาต่อไปนี้
xxxxx
สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน
xxxxx
สัมมนาประเด็นทางการประเมินการศึกษา
xxxxx
สัมมนาประเด็นทางการแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ปีที่ 1 ภาคปลาย
xxxxx
ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคต้น
xxxxx
ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคปลาย
xxxxx
ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 3 ภาคต้น
xxxxx
ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 3 ภาคปลาย
xxxxx
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
ศึกษาศาสตร์

หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
(12 หน่วยกิต)
หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
(12 หน่วยกิต)
หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
(12 หน่วยกิต)
หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
(12 หน่วยกิต)
หน่วยกิต (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ไม่นับหน่วยกิต)

หมายเหตุ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นเรีย นชุ ด วิช าสั ม มนาเข้ ม เสริม ประสบการณ์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต .................
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3.1.5 คําอธิบ ายชุ ดวิ ช า (โปรดระบุ ทั้ งวัตถุป ระสงค์และคําอธิบายชุดวิช า โดยเรียงตามลําดับ
รหัสชุดวิชาดังตัวอย่าง)

ระดับปริญญาตรี
ตัวอย่าง

10103 ทักษะชีวิต
6 (12-2-0-4)
Life Skills
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีทกั ษะในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการดําเนินชีวิต
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์
คําอธิบายชุดวิชา
ทั กษะในการดํ าเนิ น ชีวิต ในสังคม ความใฝ่รู้ การแสวงหาและพั ฒ นาความรู้ การใช้เทคโนโลยี
การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด ความเข้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6 (12-2-0-4)
English for Communication
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
2. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษที่สําคัญ
3. เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ
คําอธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
6 (12-2-0-4)
Human Civilization
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ อารยธรรมตะวั น ออกและอารยธรรมตะวั น ตก ในด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน
3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น
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คําอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น ในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10131 สังคมมนุษย์
6 (12-2-0-4)
Human Society
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชน และสังคม
2. เพื่อให้เข้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์
3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
คําอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข การเสริมสร้างสังคมที่ดี
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6 (12-2-0-4)
Science, Technology and Environment for Life
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์
3. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีความรู้ในการประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่ายกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย
และโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดํารงชีวิต
10151 ไทยศึกษา
6 (12-2-0-4)
Thai Studies
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
2. เพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต
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3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
คําอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
10152 ไทยกับสังคมโลก
6 (12-2-0-4)
Thailand and the World Community
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก
3. เพื่อให้นําความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม
คําอธิบายชุดวิชา
สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผล
ให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและ
ผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
6 (12-2-0-4)
Thai for Communication
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรู้
คําอธิบายชุดวิชา
ความสําคัญ ของภาษา ความคิด และการสื่อสาร ศิลปะการใช้ถ้อยคํา ประโยค สํานวน โวหาร
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ การใช้
ภาษาในการดําเนินชีวิต การแสวงหาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้
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10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
6 (12-2-0-4)
Chinese for Communication
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ มี ค วามรู้เรื่อ งระบบเสี ยงภาษาจี นกลางสัท อั กษรภาษาจีน กลางระบบฮั่ นอี่ ว์ พิ น อิน
(Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใช้และอ่านออกเสียงได้
2. เพื่อให้มีความรู้เรื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคําศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและ
หลักภาษาจีนที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดการเขียนตัวอักษรจีน
3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจําวัน
คําอธิบายชุดวิชา
ระบบเสี ย งภาษาจี น กลาง การถอดเสีย งอ่ านด้ ว ยสัท อั ก ษรภาษาจี น กลางระบบฮั่ น อี่ ว์ พิ น อิ น
(Hànyǔ Pīnyīn) คํ า ศั พ ท์ พื้ น ฐานและบทสนทนาที่ ใ ช้ สื่ อ สารกั น ทั่ ว ไปในชี วิ ต ประจํ า วั น โครงสร้ า งทาง
ไวยากรณ์ และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว
10163 ภาษาเขมรเพือ่ การสื่อสาร
6 (12-2-0-4)
Khmer for Communication
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร้าง ไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐานภาษาเขมร
2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเขมรระดับพื้นฐานสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาเขมรทีใ่ ช้ในภาษาไทย
คําอธิบายชุดวิชา
ระบบเสียงภาษาเขมร การฝึกเขียนอักษรภาษาเขมร ทั้งอักษรเชรียง และอักษรมูล คําศัพท์พื้นฐาน
ในชีวิตประจําวัน โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐาน คําศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
6 (12-2-0-4)
Society and Culture in the ASEAN Community
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในอาเซียน
3. เพื่อให้เข้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน
4. เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติต่างๆ
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คําอธิบายชุดวิชา
ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก สภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพันธ์ของอาเซียนที่มี
ต่อภูมิภาคต่างๆ ในโลก
ระดับปริญญาโท
xxxxx การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
6(12-2-2-2)
Research and Applied Statistics for Information Science
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวิจัยกับวิชาชีพ แนวคิดการวิจัย กระบวนการวิจัย และระเบียบ
วิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็จในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลการวิจัย
คําอธิบายชุดวิชา
การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปัญหา
การวิจัย การปริทัศน์เอกสารและงานวิจัย การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย เทคนิคทางสถิติ และการ
ประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล การ
เขียนโครงการและรายงานการวิจัย การเผยแพร่และประยุกต์ผลการวิจัยเพื่อการจัดการสารสนเทศ จริยธรรม
การวิจัย สถานภาพและทิศทาง การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
xxxxx วิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต)
Thesis
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ได้
2. สามารถสํารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทําวิทยานิพนธ์ได้
3. สามารถออกแบบการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ได้
4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นําเสนอข้อมูลสําหรับวิทยานิพนธ์
8. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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คําอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การสํารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนําเสนอและสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
* ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ใช้ชุดกลางของมหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอก
xxxxx สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล
ไม่นับหน่วยกิต
Seminar on Issues Related to Distance Education
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ ทฤษฎี รู ป แบบและขั้ น ตอนในการ
จัดการศึกษาทางไกล
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบสื่อการศึกษาทางไกลและบริการสนับสนุนผู้เรียนใน
ระบบการศึกษาทางไกล
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล บทบาท
หน้าที่ของผู้สอน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลการศึกษาทางไกล
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสําคัญของการศึกษาทางไกลต่อการศึกษาตลอดชีวิตต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม และต่อการพัฒนาประเทศ
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทางด้านการศึกษาทางไกล
คําอธิบายชุดวิชา
หลักการ ทฤษฎี รูปแบบและขั้นตอนการจัดการศึกษาทางไกล ระบบสื่อการศึกษาทางไกล การ
บริการสนับสนุนผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล
บทบาทหน้าที่ของผู้สอน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลและการ
ติดตามประเมินผลผู้เรียน ความสําคัญ ของการศึกษาทางไกลต่อการศึกษาตลอดชีวิต ต่อการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมและต่อการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ด้านการศึกษาทางไกล
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xxxxx ดุษฎีนพิ นธ์
(48 หน่วยกิต)
Dissertation
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1. จัดทําแนวคิดโครงการวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ได้
2. ออกแบบและดําเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ได้
3. ออกแบบดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ได้
4. จัดทํารายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้
คําอธิบายชุดวิชา
การกําหนดปัญหาและวางแผนการวิจัย การค้นคว้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง การ
ออกแบบการวัดตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทําแนวคิด
โครงการวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และการเสนอ
ร่างบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเขียนเรียบเรียง และนําเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการ
เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์
xxxxx ดุษฎีนพิ นธ์
(36 หน่วยกิต)
Dissertation
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1. จัดทําแนวคิดโครงการวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ได้
2. ออกแบบและดําเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ได้
3. ออกแบบดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ได้
4. จัดทํารายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้
คําอธิบายชุดวิชา
การกําหนดปัญหาและวางแผนการวิจัย การค้นคว้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง การ
ออกแบบการวัดตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทําแนวคิด
โครงการวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และการเสนอ
ร่างบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเขียนเรียบเรียง และนําเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการ
เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์

404
xxxxx สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Professional Experience in Education
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้นําและความสามารถในการแก้ปัญหา
2. เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทํางาน
3. เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ การวางแผนตามหลักวิชาการ
5. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเป็นผู้นํา
ทางวิชาการและวิชาชีพ
คําอธิบายชุดวิชา
วิสัยทั ศ น์ ของนั กการศึกษา การวิเคราะห์ และจัดการระบบการศึกษา การพั ฒ นาตนเองให้ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นําในวิชาชีพ การสร้าง
เสริมมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพศึกษาศาสตร์
หมายเหตุ สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นําผลมาคิด
หน่วยกิตสะสม

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งคุณวุฒขิ องอาจารย์
- ระบุจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรายชื่อ
ซึ่งประกอบด้วยตําแหน่่งทางวิชาการ เลขประจําตัวประชาชน คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
(โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) รวมทั้งภาระการสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้
- กรณีมีวิชาเอก โปรดแยกรายชื่ออาจารย์ตามวิชาเอกด้วย

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่

ตําแหน่ง
เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
ทาง (ระบุ นาย/นาง/นางสาว)
ประชาชน
(ระบุทั้ง 13 หลัก)
วิชาการ

1 รศ.ดร.

นาย......................... 1234567891234

คุณวุฒิ
(เรียงลําดับ
จากคุณวุฒิ
สูงสุด
ถึงระดับ
ปริญญาตรี)

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

2
3

สาขาวิชา

Community
Development
พืชศาสตร์

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน*
ปี

University of
Hawaii, USA
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2550
2527
2524

ภาระงาน
การเป็น
คณะกรรมการ
บริหารชุดวิชา
ในหลักสูตรนี้
(จํานวนชุดวิชา/
ปีการศึกษา)
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ที่

ตําแหน่ง
เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
ทาง (ระบุ นาย/นาง/นางสาว)
ประชาชน
(ระบุทั้ง 13 หลัก)
วิชาการ

คุณวุฒิ
(เรียงลําดับ
จากคุณวุฒิ
สูงสุด
ถึงระดับ
ปริญญาตรี)

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน*
ปี

ภาระงาน
การเป็น
คณะกรรมการ
บริหารชุดวิชา
ในหลักสูตรนี้
(จํานวนชุดวิชา/
ปีการศึกษา)

4
5
หมายเหตุ * กรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุชื่อประเทศด้วย
** กรณีวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับหลักสูตรแต่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
โปรดเพิ่ม หมายเหตุ ระบุว่าดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ทางด้าน..........
*** ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรตามประกาศ
มสธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลา
เดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ ส่ว นหนึ่ งของการศึก ษาเพื่ อ รับ ปริญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิชาการที่ ได้ รับ การเผยแพร่ต าม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
เกณฑ์มาตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ป ระจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลา
เดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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3.2.2 อาจารย์ประจํา (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ระบุว่า อาจารย์
ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน ดังนั้น
ในหั ว ข้ อ นี้ จึ งให้ ร ะบุ เฉพาะอาจารย์ ป ระจํ า ที่ เป็ น ผู้ ส อนในหลั ก สู ต รนี้ และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดเท่านั้น / ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
กําหนดว่า อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ดังนั้นในหัวข้อนี้ จึงให้ระบุเฉพาะ
อาจารย์ประจําที่เป็นผู้สอนในหลักสูตรนี้ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดเท่านั้น
โดยระบุผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ในภาคผนวก)
ตัวอย่าง (เรียงตามตําแหน่งทางวิชาการก่อน แล้วจึงเรียงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อ)
รองศาสตราจารย์ ดร.กันยา ใจดี
ศ.บ. (เกียรตินิยม), M.A.,
Ph.D. (Monetary Economics) University of Hawaii
อาจารย์ ดร.กุลลินี สมุทรวานิช
ร.บ. (เกียรตินิยม), ศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),
Ph.D. (Econ.) University of Utah
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ เป็นอาจารย์พิเศษ โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1) อาจารย์พิเศษที่ร่วมผลิตชุดวิชาในคณะกรรมการกลุ่มผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา
2) อาจารย์พิเศษที่สอนเสริมประจําศูนย์บริการการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
3) วิทยากรบรรยายพิเศษในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และในการอบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพ
(กรณี ที่ ส าขาวิช าระบุ ชื่ อ อาจารย์พิ เศษที่ เป็ น ผ ู้ส อนในหลั กสู ตรนี้ ต้อ งมี คุณ สมบั ติต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดเท่านั้น)
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ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นอาจารย์พิเศษ โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมผลิตชุดวิชาในคณะกรรมการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา
2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้มชุดวิชา/ประสบการณ์วิชาชีพ
3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(กรณี ที่ สาขาวิช าระบุ ชื่ อ อาจารย์พิ เศษที่ เป็ น ผู้ ส อนในหลั กสู ต รนี้ ต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดเท่านั้น และระบุผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ในภาคผนวก)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์์ภาคสนาม (การฝึึกงาน หรือฝึกปฏิบัติเสริมทักษะวิชาชีพ หรือ
สหกิจศึกษา) (ถ้ามีต้องเพิ่มข้อมูลใน มคอ.4 และ 6 ให้สอดคล้อง)
หลักสูตร............... ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ภาคสนามโดยเฉพาะ แต่ได้จัด
การฝึกปฏิบัติในส่วนที่จําเป็นไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนชุดวิชา................... และการจัดฝึกปฏิบัติ
โดยรวมตลอดหลักสูตร ในการเรียนการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ..................................(ควรกําหนด
รายละเอียดให้สอดคล้องกับหลักสูตร)
(สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
.....(1) ถ้ามีต้องจัดทําข้อมูลใน มคอ.4 และ 6 ให้สอดคล้อง 2) ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ)…………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................................
4.2 ช่วงเวลา
.....(ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด)..
...........................................................................................................................................................................
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
.....(เช่่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา)…………..…………
.........................................................................................................................................................................
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
(ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบข้อกําหนดสําหรับการทําโครงงานด้วย)
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
..... (ที่ต้องการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย)……………………………………………………..……………..
........................................................................................................................................................................
5.3 ช่วงเวลา
..... (ที่กําหนดให้ทําโครงงาน)………………………………..……………………………………………………………..
........................................................................................................................................................................
5.4 จํานวนหน่วยกิต
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.5 การเตรียมการ
..... (การให้้คําแนะนําและช่วยเหลือทางด้้านวิชาการแก่นักศึกษา)……………………..…………………….
........................................................................................................................................................................
5.6 กระบวนการประเมินผล
.....(รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน)…………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วย)
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่มหาวิทยาลัยหรือ
สาขาวิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นําอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นใน
การให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว
ชี้ให้เห็ นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒ นาคุณ ลักษณะเหล่านั้น (สาขาวิชา
สามารถนํารายละเอียดจากตัวอย่างไปปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตรของตนเองได้)

-ตัวอย่างจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ในระบบทางไกล
1) ความมีวินัย รับผิดชอบ ความมุ่งมั่น
1) วางแผนการเรียนด้วยตนเอง
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ในคู่มือนักศึกษา เอกสารแนะแนว หลักสูตร และ website)
2) การทํางานเป็นทีม ความเป็น
กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
ประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็น
3) ใฝ่รู้ การพัฒนาตนเอง
1) กําหนดคุณสมบัติของผู้เรียนที่หลากหลาย
2) เปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ทุกสถานภาพ อาชีพ สถานที่ เวลา
3) มีชุดวิชาเลือกเสรีที่หลากหลาย
4) มหาวิทยาลัยจัดสรรแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น web
on demand, ศูนย์บริการเฉพาะกิจ, ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
5) ใช้สื่อการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
6) ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเอกสารการสอน
1.2 คุณลักษณะพิเศษเฉพาะหลักสูตร
1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ 1) กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2) กิจกรรมเสริม (การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ)
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่่ละด้้าน
คําอธิบายในการจัดทําข้อมูลในหัวข้อนี้ มีดังนี้
1) สาขาวิชาสามารถบูรณาการผลการเรียนรู้ฯ ในแต่ละด้านของชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และ
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เข้าด้วยกันได้และ/หรือสามารถเลือกใช้ข้อมูลด้านล่างหรือปรับผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร
2) การเขียนผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ควรมีความแตกต่าง
กัน โดยหลักสูตรระดับสูงขึ้น ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านต้องมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้
จาก http://eservice.stou.ac.th > สารสนเทศหน่วยงาน > สํานักวิชาการ > ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน >
ประกาศ แนวปฏิ บั ติ พระราชบั ญ ญั ติ สป.อว. คุ รุสภา > ประกาศ สป.อว./กระทรวงศึ กษาธิการ > ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 > หน้า 4 ข้อ 4 โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หน้า 4-16)

2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ดังนี้
คุณธรรม จริยธรรมพืน้ ฐานของบัณฑิต ได้แก่
1) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ
4) เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
คุณ ธรรม จริยธรรมตามวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา (สาขาวิชาเพิ่มเติมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา)
5) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น
การปฏิบัติตามแผนการสอน การเข้าห้องสอบ การส่งกิจกรรมประจําชุดวิชาตามกําหนด การเข้ารับการ
สัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
2) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไว้ ในเนื้อหาสาระของเอกสารการสอน/กิจกรรมใน
ชุดวิชาที่เป็นชุดฝึกปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต่าง ๆ
3) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไว้ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมชมรม
นักศึกษา และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการดําเนินการตามกระบวนการเรียนการสอน
และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการสังเกต ข้อมูลสถิติ รายงานผลการ
ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
2) ประเมินจากคะแนนความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่บรรจุในเนื้อหา
ของเอกสารการสอน ซึ่งเป็นการประเมินพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องอันนําไปสู่การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
3) ประเมินจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การปลูกป่า การบริจาค
โลหิต ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือเสียสละ การยกย่องศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่ทําความดี เป็นต้น
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1) อธิบายแนวคิด ปรัชญา หลักการหรือทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาของหลักสูตร และ
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานและทักษะเฉพาะวิชาชีพ
2) อธิบ ายกฎ ระเบี ยบ ข้อบั งคับ และมาตรฐานที่ เกี่ ยวกับ วิชาชี พ ที่ เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ได้
3) ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา ตั้งแต่การวิเคราะห์
ปัญหา และความต้องการ กําหนดวัตถุประสงค์ แนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจที่เหมาะสมและ
ต่อยอดองค์ความรู้ได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการเรียนการสอนในระบบการสอนทางไกล โดย
นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาจากสื่ อ หลั ก และสื่ อ เสริ ม หรื อ ศึ ก ษาด้ ว ยระบบ e-Learning โดยมี ก รรมการผลิ ต หรื อ
ปรับ ปรุ งชุ ดวิ ชาและคณะกรรมการบริห ารชุด วิช า ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ านเนื้ อ หา
กรรมการด้านการออกแบบระบบการสอน และมีการปรับปรุงชุดวิชาทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้เนื้อหาวิชามีความ
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี
2) จัดให้มีการเรียนจากกรณีศึกษา หรือกิจกรรมท้ายเรื่อง โดยการสอดแทรกกรณีศึกษา/
กิจกรรมในเอกสารการสอน รวมทั้งจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จําลอง ในชุดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพต่างๆ หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรบรรยายเฉพาะเรื่อง
(ทั้งนี้ แต่ละหลักสูตรสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดที่มีลักษณะเฉพาะได้)
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นความรู้ โ ดยเครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามเป็ น มาตรฐานในการสร้ า ง
โดยคณะกรรมการออกข้อสอบในแต่ละชุดวิชาประกอบด้วย คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหา และอาจารย์
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยอาจารย์ด้านเนื้อหาต้องผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลในระบบการสอนทางไกล มีการจัดทําแผนผังการสร้างข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทุกหน่วย
ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ จัดแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
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1) การประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของนักศึกษาด้วย
ตนเอง โดยการทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน และมีเฉลยคําตอบไว้ให้นักศึกษาตรวจสอบคําตอบด้วย
ตนเอง
2) การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการทํา
กิจกรรมท้ายเรื่อง และการทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน ภายหลังจากการศึกษาแต่ละหัวเรื่อง และ
แต่ละหน่ วยการเรียน โดยได้จัดทํ าแนวการตอบไว้ให้ ในแต่ละกิ จกรรมท้ายเรื่อง และมีการจัดทําเฉลย
คําตอบของแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนไว้ให้นักศึกษาตรวจสอบด้วยตนเอง นอกจากนี้ในบางชุดวิชาได้
จัดให้มีกิจกรรมประจําชุดวิชาเพิ่มเติม มีการให้คะแนนและนําคะแนนไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
3) การประเมินผลหลังเรียน เป็นการสอบปลายภาคทุกชุดวิชา โดยจัดให้มีการสอบพร้อมกัน
ทั่วประเทศ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาควบคู่ไปกับความรู้และคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ/วิชาชีพและพึ่งพาตนเองได้ โดยนักศึกษาจะมีคุณสมบัติที่เป็นทักษะทาง
ปัญญา ดังนี้
1) สืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศ และสรุปประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาได้
2) วิเคราะห์ แก้ปัญหา และมีทักษะในการตัดสินใจ
3) ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีทักษะที่จําเป็นตามวิชาชีพที่หลักสูตรกําหนด
4) มีทักษะที่มีความเฉพาะในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติและเสนอแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ (ถ้ามี)
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) การใช้กรณีศึกษา/กิจกรรมในเอกสารการสอนที่มอบหมายให้นักศึกษาทํา
2) การฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในระหว่างการจัดฝึกอบรม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
การประเมินตามสภาพจริง โดยการสอบ การสังเกตในระหว่างการทํากิจกรรม การพูดคุย
สัมภาษณ์ การตรวจผลงานจากการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การนําเสนอหรือการรายงานผลงาน การทํา
กิจกรรมฝึกทักษะเสริมทักษะ การเข้าอบรมประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะต้องเข้าสู่การประกอบอาชีพ/วิชาชีพ ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับผู้ร่วมงาน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน/
องค์กรต่าง ๆ ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
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1) แสดงความเป็ น ผู้ นํ า หรื อ ผู้ ร่ ว มที ม ทํ า งานที่ ดี เพื่ อ เอื้ อ อํ า นวยให้ ก ารแก้ ปั ญ หาตาม
สถานการณ์ต่างๆ มีความราบรื่นและรวดเร็ว มีทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการประสานงานกับบุคคล
กลุ่มในระดับต่างๆ ได้
2) สามารถนําเสนอประเด็นและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและกลุ่ม
3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและของวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) มีความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
การสอนผ่ านสื่ อ สอดแทรกทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างตั ว บุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
ในเนื้อหาวิชาหรือสื่ออื่น ๆ ที่ใช้ในการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ในกรณีที่เป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัติหรือ
ประสบการณ์วิชาชีพให้ใช้บทบาทสมมุติ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทักษะการคิดแก้ปัญหาในกิจกรรมการฝึกอบรม
และในกิจกรรมของชมรมนักศึกษา
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรีย นรู้ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินผลโดยการทดสอบความรู้ด้วยการสอบปลายภาค แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หลังเรียน กิจกรรมท้ายเรื่อง การสังเกตในระหว่างการทํากิจกรรม การพูดคุยสัมภาษณ์ การปฏิบัติของ
นักศึกษา และสังเกตพฤติกรรมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ เพื่อสังเกตภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วิเคราะห์ปญ
ั หาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเลือกและประยุกต์เทคนิควิธี
ทางสถิติและคณิตศาสตร์ โดยมีทักษะการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บข้อมูล เพื่อใช้ทางการเรียนรู้ในการสร้าง
ผลงานหรือนวัตกรรม การติดต่อสื่อสาร โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในระบบออนไลน์
3) สื่อสารภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบและสือ่ ดิจิทัลในการเรียน และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ ปรับสอดคล้องประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสําหรบคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอดแทรกข้อมูลตัวเลขในเนื้อหาวิชาต่างๆ รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาที่กระตุ้นให้เห็น
ความสําคัญของทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสภาพปัจจุบัน
2) จัดให้มีกิจกรรมให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้เครื่องมือทางดิจิทัล
เพิ่มตัวอย่างข้อมูลตัวเลขในการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลและแปลความหมาย
เพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3) เพิ่มกิจกรรมการฝึกทักษะและมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า และนําเสนอผลงาน
ผ่านสื่อดิจิทัล การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชุดวิชาที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ เช่น ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต่างๆ หรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
4) สอนผ่านสือ่ ดิจิทัลต่างๆ รวมทั้งจัดให้มกี ารสื่อสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กลุ่มสนทนา กระดานสนทนา เป็นต้น
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลโดยการทดสอบความรู้ด้วยการสอบ กลางภาค ปลายภาค แบบประเมินผล
ตนเองก่อนเรียน หลังเรียน กิจกรรมท้ายเรื่อง ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปล การตีความหมายข้อมูล
2) ประเมินโดยการสังเกตจากการทํากิจกรรมการฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลในชุดวิชาที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
3) ประเมินจากจํานวนและระยะเวลาการเข้าใช้สื่อดิจิทัล (สื่อสังคมออนไลน์ วีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ กลุม่ สนทนา กระดานสนทนา บทเรียน e-Learning) และการวิเคราะห์เนื้อหาจากการ
สื่อสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์ (ถ้ามี)
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (curriculum mapping)
ชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
ชุดวิชา

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา
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5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3


 

 
  
 






































































































































หมายเหตุ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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10103 ทักษะชีวติ
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1.คุณธรรม จริยธรรม
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มาตรฐานผลการเรียนรูห้ มวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูม้ ีความหมายดังนี้
1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1 มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์
1.3 ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาคุณธรรมและจริยธรรม และหาแนวทางแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์
1.4 ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. ความรู้
2.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจหลักการและทฤษฎีสําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความก้าวหน้าทางวิชาการ
2.2 มีความรู้ในเนื้อหาที่ศึกษา และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต และการประกอบวิชาชีพ
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น
2.4 ตระหนักในคุณค่าภูมิปญ
ั ญาของมนุษย์ อันเป็นรากฐานสําคัญของสังคม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุผล และมีวิจารณญาณ
3.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในการดําเนินชีวิต
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะในการตัดสินใจ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.4 สามารถใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษาในการพัฒนาตน องค์กร และสังคม
3.5 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล สารสนเทศ แนวคิด และหลักฐานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4.2 มีภาวะผู้นําและผู้ตามทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
4.3 สามารถเจรจาต่อรอง ประนีประนอม และจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาบนพื้นฐานของตนและของกลุ่ม
4.5 มีมนุษยสัมพันธ์ และเข้าใจวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่มีความหลากหลาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รปู แบบของการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (Curriculum Mapping)
ชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ชุดวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2

3

4

5

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

4

2

3

4

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

หมายเหตุ
1) ควรกําหนดผลการเรียนรูใ้ นแต่ละชุดวิชาให้มีครบทั้ง 5 ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้
2) สําหรับกรณีที่การจัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจไม่สามารถกําหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละชุดวิชาได้ครบทั้ง 5 ด้านนั้น สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการกําหนด
แต่ละชุดวิชาในทุกๆ หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วน แต่ละชุดวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน
3) กรณีที่นําชุดวิชามาจากหลักสูตรอื่น ให้บูรณาการผลการเรียนรู้ของชุดวิชาดังกล่าวเข้ากับหลักสูตรนี้
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1

2.ความรู้
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ตัวอย่าง
มาตรฐานผลการเรียนรูห้ มวดวิชาเฉพาะ
มีความหมายดังนี้
1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1 การเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
1.2 ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
1.3 ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและวิชาชีพ
1.4 การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.5 มีความตระหนักในความสําคัญของบทบาทหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ความรู้
2.1 มีค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกับ แนวคิด ปรัชญา หลั กการหรือ ทฤษฎี ที่ สําคัญ ในเนื้ อ หาวิชาของ
หลักสูตร และเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ และทันสมัย
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์
2.3 สามารถนําความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา และ
ความต้องการ กําหนดวัตถุประสงค์ แนวทางในการแก้ปัญ หา และการตัดสินใจที่เหมาะสมและต่อยอด
องค์ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะในการสืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศ และสรุป
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาได้
3.2 มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา และทักษะในการตัดสินใจ
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีทักษะที่จําเป็นตามวิชาชีพที่หลักสูตรกําหนด
3.4 มีทกั ษะทีม่ ีความเฉพาะในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติและเสนอแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ (ถ้ามี)
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มี ความสามารถในการเป็ น ผู้ นํ าหรือผู้ ร่วมที ม ทํ างานที่ ดี เพื่ อเอื้ออํานวยให้ การแก้ ปั ญ หาตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ มีความราบรื่นและรวดเร็ว มีทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการประสานงานกับบุคคล
กลุ่มในระดับต่าง ๆ ได้
4.2 มีความคิดริเริ่มในการนําเสนอประเด็นและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและกลุ่ม
4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและของวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.4 มีความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเลือกและประยุกต์เทคนิควิธี
ทางสถิติและคณิตศาสตร์ โดยมีทักษะการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บข้อมูล เพื่อใช้ทางการเรียนรู้ในการสร้าง
ผลงานหรือนวัตกรรม การติดต่อสื่อสาร โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในระบบออนไลน์
5.3 สื่อสารภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบและสือ่ ดิจิทัลในการเรียน และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์์ในการให้้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด แบ่ ง ลั ก ษณะเนื้ อ หาชุ ด วิ ช าออกเป็ น ชุ ด วิ ช าเชิ ง ทฤษฎี แ ละชุ ด วิ ช าเชิ ง ปฏิ บั ติ
สาขาวิชาเป็นผู้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนสําหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจําภาคการศึกษา ตาม
ลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ ดังนี้
ชุ ด วิ ช าเชิ ง ทฤษฎี มี ค ะแนนการฝึ ก ปฏิ บั ติ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 20 และให้ ค ะแนนสอบไล่ ป ระจํ า
ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
ชุดวิช าเชิ งปฏิบั ติ กําหนดการประเมินผลการศึกษาโดยถือคะแนนฝึกปฏิบัติเป็นสําคัญ และ
คะแนนสอบไล่ประจําภาคการศึกษาเป็นส่วนประกอบ โดยสาขาวิชาจะกําหนดสัดส่วนของคะแนนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละชุดวิชา
กิจกรรมวิชาชีพ ให้กําหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น
1.2 การประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยให้ลําดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชุดวิชา ดังนี้
คะแนน
ลําดับขั้น/ความหมาย
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 76 ขึ้นไป
H (HONOUR เกียรตินิยม)
4.00
ร้อยละ 60 - 75
S (SATISFACTORY ผ่าน)
2.30
ต่ํากว่าร้อยละ 60
U (UNSATISFACTORY ไม่ผ่าน)
I (INCOMPLETE ไม่สมบูรณ์)
หมายเหตุ สัญลักษณ์ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกําหนดให้ในกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกจะได้ลําดับขั้น I (ยกเว้นภาคพิเศษจะไม่มี
ลําดับขั้น I) เมื่อเข้าสอบซ่อมจะได้ลําดับขั้นตามผลการสอบโดยไม่มีเครื่องหมาย * (ลําดับ
ขั้นที่มีเครื่องหมาย * กํากับแสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว) แต่ถ้าไม่ได้เข้าสอบ
ซ่อม I จะเปลี่ยนเป็น U โดยอัตโนมัติ หรือ
(2) การดําเนินกิจกรรมที่กําหนดตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
เรียน
จากกรณีทั้ง 2 ข้างต้น เมื่อผู้ที่ได้คะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได้ I ก็มีสิทธิที่จะได้รับ
เกียรตินิยม เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
สัญลักษณ์ NA ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกําหนดให้ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน
สอบซ่อมภาคปฏิบัติชุดวิชาการผลิตฯ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ของสาขาวิชาต่างๆ
และต้องรอเข้าอบรมภาคปฏิบัติในภาคการศึกษาถัดไป

421
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่าง
กัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

มหาวิทยาลัยมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับชุดวิชา และ
ระดับหลักสูตร
ระดับชุดวิชา
2.1 ทวนสอบโดยคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้
เป็นไปตามแผนการสอน
2.2 มีการประเมินข้อสอบ โดยคณาจารย์จากสํานักทะเบียนและวัดผล
2.3 มีคณะกรรมการตรวจข้อสอบ กรณีข้อสอบอัตนัย
ระดับหลักสูตร
2.4 มีการติดตามบัณฑิตด้านภาวะการมีงานทํา ความพึงพอใจของบัณฑิตในการนําความรู้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.5 มีการประเมินเมื่อครบรอบการเปิดสอนหลักสูตรโดยผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอก อาจารย์พิเศษ
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต องค์กรวิชาชีพ หรือผู้เกี่ยวข้อง
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อ
3.1.1 สอบได้จํานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกําหนดของสาขาวิชา
3.1.2 มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3.1.3 ไม่มคี วามประพฤติเสื่อมเสีย
3.1.4 ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาข้อ 3.1.1 ระบุว่า “สอบได้จํานวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อกําหนดของสาขาวิชา” ซึ่งข้อกําหนดของเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระบุว่า
มหาวิทยาลัยให้ลําดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชุดวิชา ดังนี้
คะแนน
ลําดับขั้น/ความหมาย
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 76 ขึ้นไป
H (HONOUR เกียรตินิยม)
4.00
ร้อยละ 60 - 75
S (SATISFACTORY ผ่าน)
2.30
ต่ํากว่าร้อยละ 60
U (UNSATISFACTORY ไม่ผ่าน)
I (INCOMPLETE ไม่สมบูรณ์)
การนับชุดวิชาสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร จะนับเฉพาะชุดวิชาที่สอบได้ลําดับขั้น H และ S
เท่านั้น โดยแต่ละลําดับขั้นจะมีค่า ดังนี้
H ของแต่ละชุดวิชา มีค่า 4.00 และ S ของแต่ละชุดวิชา มีค่า 2.30
ดังนั้น นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาจึงต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า
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3.2 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ถ้ามี)
สาขาวิชาฯ ไม่เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยตรง แต่จะให้อนุปริญญาสําหรับนักศึกษา
ที่ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนดระยะเวลาของหลักสูตรปริญ ญาตรี โดยผู้ขอรับอนุปริญ ญา
จะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์์ในการให้้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 ประเมินผลการศึกษาจากผลงานที่ได้มอบหมายให้ทําการสอบชุด
วิชาประจําภาคการศึกษา การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์หรือ
ประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 การสอบชุ ดวิ ชาประจําภาคการศึกษา เป็ น การสอบประจําภาคการศึก ษา เพื่ อวัดว่า
นักศึกษามีความรู้ในชุดวิชา ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษา
จะต้องสอบชุดวิชาทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
1.1.2 การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
หลักสู ต รปริญ ญาโท แผน ก ประกอบด้วย การตรวจประเมิ น คุณ ภาพผลงาน การทดสอบความรู้ข อง
นักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า กระทําโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่
ไม่เกิน 4 คน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า สาขาวิ ช าและให้ ถื อ ว่ า สอบผ่ า นเมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยประเมิ น จากคะแนนเสี ย งข้ างมาก นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ส อบปกป้ อ ง
วิทยานิพนธ์ไม่เกิน 2 ครั้ง
1.1.3 การเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์ ม หาบั ณ ฑิ ต หรื อ ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
มหาบัณฑิต เป็นกิจกรรมที่กําหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
และบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมภาวะผู้นํา รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ ใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษาหรือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
(กรณีหลักสูตรไม่เปิดสอนแผน ก แบบ ก 1 สป.อว. เสนอแนะให้ตัดแผน ก แบบ ก 1)
แผน ข ประเมิ นผลการศึ กษาจากผลงานที่ ได้ รับมอบหมายให้ ทํ า การสอบชุดวิชาประจําภาค
การศึกษา การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมทั้ง
การเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้
1.1.4 การสอบชุ ด วิช าประจํ าภาคการศึ ก ษา เป็ น การสอบประจํ าภาคการศึ ก ษาเพื่ อ วั ด ว่ า
นักศึกษามีความรู้ในชุดวิชา ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษา
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จะต้องสอบชุดวิชาทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
1.1.5 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบข้อเขียนอย่างเดียว สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข เพื่อวัด
ความสามารถ ในการบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาไปแล้วของนักศึกษา โดยนักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้
เมื่อสอบผ่านชุดวิชาครบตามหลักสูตรหรือกําลังศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน การสอบให้สอบข้อเขียนเป็นหลัก ส่วนการสอบปากเปล่า
เพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา การสอบประมวลความรู้ภาค
ข้อเขียนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และภาคประยุกต์ โดยมีระยะเวลาในการสอบรวมกันไม่น้อย
กว่า 6 ชั่ วโมง กระทํ าโดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้แยกตามหลักสูตรหรือแขนงวิชา จํานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ไม่เกิน
2 ครั้ง
1.1.6 การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจใน
การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ประกอบด้วย การตรวจประเมินคุณภาพ
ผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของ
กรรมการ กระทํ าโดยคณะกรรมการสอบการศึ กษาค้ น คว้ าอิ สระ จํ านวนไม่ เกิ น 2 คน คณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ตศึ กษาประจํ าสาขาวิชาเป็ นผู้ พิ จารณาแต่ งตั้ ง และให้ ถือว่าสอบผ่านการศึ กษาค้ นคว้าอิ สระ เมื่ อ
คณะกรรมการสอบการศึ กษาค้ นคว้าอิ สระทั้ งคณะมี มติ เป็ นเอกฉั นท์ ให้ ส อบผ่ าน นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิส อบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่เกิน 2 ครั้ง
1.1.7 การเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์ ม หาบั ณ ฑิ ต หรื อ ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
มหาบัณฑิต เป็นกิจกรรมที่กําหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
และบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมภาวะผู้นํา รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษาหรือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
1.2 การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา ให้กระทําเป็นสัญ ลักษณ์ ซึ่งมีความหมายและค่า
คะแนนต่อหน่วยกิต ดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C

ความหมาย
ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ ม (Excellent)
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)
ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)

คะแนนต่อหน่วยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
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D
ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)
1.0
F
ผลการประเมินขั้นตก (Failed)
0
นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ํากว่า 2.0 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ถือว่าสอบไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
นั้นใหม่
ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังนี้
P (Passed)
สอบผ่านสําหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
U (Unsatisfactory)
สอบไม่ผ่านสําหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
I (Incomplete)
การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ดําเนิน
กิจกรรมครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
IP (In Progress)
ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจํานวนหน่วยกิต
ที่ได้รับการประเมินในภาคการศึกษานั้น
W (Withdrawn)
การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
N (Not Graded and Credited)
ไม่นับคะแนน
SP (Suspended)
ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน
ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่าง
กัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

มหาวิ ทยาลั ยมี การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนั กศึ กษา 2 ระดั บ คื อ ระดั บชุ ดวิชา และ
ระดับหลักสูตร
ระดับชุดวิชา
2.1 ทวนสอบโดยคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา พิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.2 มีการประเมินข้อสอบ โดยคณาจารย์จากสํานักทะเบียนและวัดผล
2.3 มีคณะกรรมการตรวจข้อสอบ กรณีข้อสอบอัตนัย
ระดับหลักสูตร
2.4 มีการติดตามบัณฑิตด้านภาวะการมีงานทํา ความพึงพอใจของบัณฑิตในการนําความรู้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.5 มีการประเมินเมื่อครบรอบการเปิดสอนหลักสูตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต องค์กรวิชาชีพ หรือผู้เกี่ยวข้อง
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งเปิดให้บุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบได้ และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ตามจํานวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ผลงานหรือส่งหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
(กรณีหลักสูตรไม่เปิดสอนแผน ก แบบ ก 1 สป.อว. เสนอแนะให้ตัดแผน ก แบบ ก 1)

3.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษาชุดวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรและข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยโดย
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งเปิดให้บุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ
ได้ และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามจํานวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึ กษากําหนด หรือนํ าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings)
เมื่อนักศึกษาหลักสูตรปริญ ญาโทได้ดําเนินการจากผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ
ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการและนักศึกษาได้ใช้เวลาการศึกษาครบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว นักศึกษา
สามารถยื่นคําร้องขอขยายเวลาการศึกษาได้ โดยให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบเป็นรายกรณี
3.3 แผน ข ศึ ก ษาชุดวิชาครบถ้วนตามที่ กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ ระดับคะแนนเฉลี่ ย
ไม่ ต่ํ า กว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนน สอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) ตามที่สาขาวิชากําหนด พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเปิดให้บุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
การสอบได้ และส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจํานวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ตามจํานวนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้
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ระดับปริญญาเอก
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์์ในการให้้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
ประเมิ นผลจากการสอบมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบ
โครงการดุษฎีนิพนธ์ การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ และการเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 การสอบชุ ด วิ ช าประจํ า ภาคการศึ ก ษา เป็ น การสอบประจํ า ภาคการศึ ก ษา เพื่ อ วั ด ว่ า
นักศึกษา
มีความรู้ในชุดวิชา ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียน หรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น โดยนักศึกษาจะต้องสอบ
ชุดวิชาทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชานั้นได้ถอนอย่างถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.1.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปาก
เปล่าหรือ เป็ น การสอบข้ อเขี ย นอย่างเดี ยว สํ าหรับ นั กศึก ษาหลักสู ต รปริญ ญาเอก เพื่ อประเมิ น ความรู้
ความสามารถของนักศึกษาในทฤษฎีพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อวัดศักยภาพในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอ
โครงการดุษฎีนิพนธ์ กระทําโดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง จํานวนไม่เกิน 3 คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติไม่เกิน 2 ครั้ง
1.1.3 การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์ กระทําโดย
คณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
จํ านวนไม่ เกิ น 5 คน โดยผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ กษาประจํ าสาขาวิ ชา และเมื่ อ
มหาวิทยาลัยได้อนุ มั ติโครงการดุษ ฎี นิ พ นธ์แ ล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ เป็ นสาระสําคัญ เกี่ยวกับ
โครงการดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิ ช า การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะดําเนินการได้
1.1.4 การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอก ประกอบด้วยการตรวจประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบ
ปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ กระทําโดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จํานวน
5 คน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและถือว่าสอบผ่าน เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์โดยประเมินจากคะแนนเสียงข้างมาก นักศึกษามีสิทธิสอบ
ปกป้องดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่มีความจําเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์มากกว่า
5 คน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
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1.1.5 การเข้าสัม มนาเข้ม เสริมประสบการณ์ ดุษ ฎี บัณ ฑิ ตหรือสั ม มนาเข้มเสริมประสบการณ์
วิชาชีพดุษฎีบัณฑิตเป็นกิจกรรมที่กําหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องเข้ารับการสัมมนาเพื่อ
พัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมภาวะผู้นํา รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาวิชาชีพในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษาหรือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
1.2 การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชาให้กระทําเป็นสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายและค่า
คะแนนต่อหน่วยกิต ดังนี้
อักษรระดับคะแนน
ความหมาย
คะแนนต่อหน่วยกิต
A
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
3.5
B
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
3.0
C+
ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)
2.5
C
ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
2.0
ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)
1.0
D
F
ผลการประเมินขั้นตก (Failed)
0
นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ํากว่า 2.0 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ถือว่าสอบไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียน
เรียน ชุดวิชานั้นใหม่
ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังนี้
P (Passed)
สอบผ่านสําหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
U (Unsatisfactory)
สอบไม่ผ่านสําหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
I (Incomplete)
การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ดําเนิน
กิจกรรมครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
IP (In Progress)
ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจํานวนหน่วยกิต
ที่ได้รับการประเมินในภาคการศึกษานั้น
W (Withdrawn)
การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนไว้แล้วภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
N (Not Graded and Credited) ไม่นับคะแนน
SP (Suspended)
ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนใน
ภาคการศึกษาที่ผ่านมา
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)
มหาวิทยาลัยมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับชุดวิชาและระดับ
หลักสูตร
ระดับชุดวิชา
2.1 ทวนสอบโดยคณะกรรมการผลิตหรือปรับปรุงแนวการศึกษาชุดวิชาและคณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.2 มีการประเมินข้อสอบ โดยคณาจารย์จากสํานักทะเบียนและวัดผล
2.3 มีคณะกรรมการตรวจข้อสอบ กรณีข้อสอบอัตนัย
ระดับหลักสูตร
2.4 มี การติดตามบั ณ ฑิ ตด้านภาวะการมีงานทํา ความพึ งพอใจของบัณ ฑิ ตในการนําความรู้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.5 มีการประเมินเมื่อครบรอบการเปิดสอนหลักสูตรโดยผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอก อาจารย์พิเศษ
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต องค์กรวิชาชีพ หรือผู้เกี่ยวข้อง
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
3.3 แบบ 1.1 และ 1.2 สอบดุษฎีนิพนธ์ผ่าน ซึ่งเป็นการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ์ โดยเปิดให้บุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบได้ และส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามจํานวนและ
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
ได้ รับการยอมรับให้ ตีพิ ม พ์ในวารสารระดับ ชาติหรือนานาชาติที่ มีคุณ ภาพตามหลักเกณฑ์ การพิ จารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด อย่างน้อย
2 เรื่อง
3.4 แบบ 2.1 และ 2.2 ศึกษาชุดวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํา
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สอบดุษฎีนิพนธ์ผ่าน ซึ่งเป็นการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ โดยเปิดให้บุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบได้ และส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามจํานวน
และรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
ได้ รับการยอมรับให้ ตีพิ ม พ์ ในวารสารระดับ ชาติ หรือนานาชาติที่มี คุณ ภาพตามหลักเกณฑ์ การพิ จารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(กรณีหลักสูตรไม่เปิดสอนแบบ 1.2 และแบบ 2.2 ให้ตัด “และ 1.2” หรือ “และ 2.2” ออก
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกได้ ดํ าเนิ น การจนผ่ านเงื่อ นไขการสํ าเร็จ การศึ ก ษาอื่ น ๆ
ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติและนักศึกษา
ได้ใช้เวลาการศึกษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอขยายเวลา
การศึกษาได้ โดยให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี

429

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์์ใหม่
มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และเข้าใจระบบการศึกษาทางไกล
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเข้าใจหลักสูตรและบทบาทของคณะกรรมการกลุ่มผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา และ
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้้แก่่คณาจารย์
(อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา)
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 มีการจัดอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติแก่คณาจารย์ใหม่ทุกคน ในการผลิตชุดวิชา
ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้
1) อบรมการผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์
2) อบรมบรรณาธิการชุดวิชา
3) อบรมการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนผ่านสื่อต่างๆ
4) อบรมการวัดและประเมินผลในระบบการสอนทางไกล
5) อบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.1.2 มี ก ารทํ างานเป็ น ที ม ในรูป คณะกรรมการกลุ่ ม ผลิ ต หรือ ปรับ ปรุงชุ ด วิช า ดั งนั้ น
คณาจารย์ใหม่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทํางานร่วมกับคณาจารย์อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้้านอืน่ ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและนอกประเทศ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิ
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ทาํ การวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการวิชาชีพ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
สาขาวิชาสามารถเลือกใช้และปรับตามความเหมาะสม
1. การกํากับมาตรฐาน
ระดับปริญญาตรี
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 3 ข้อ ดังนี้
1.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร จัดให้มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณ์ครบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 5 คน ตลอดการดําเนินการหลักสูตร
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยกําหนดการกํากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.
2558 จํานวน 11 ข้อ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (ถ้ามี) ดังนี้ 1) จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร/
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร 2) คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร 3) คุ ณ สมบั ติ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 5) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ 6) คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม
7) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 8) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 9) ภาระ
งานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 10) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา และ 11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
2. บัณฑิต
2.1 มีการประเมินคุณภาพบั ณฑิ ตโดยการสํ ารวจความพึ งพอใจในมุมมองของผู้บั งคับบัญชา/ผู้ใช้
บัณฑิต ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งบัณฑิตผู้รับการประเมินจากผู้บังคับบัญชา/
ผู้ใช้บัณฑิต โดยมีองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2 มีการนําข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มาโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลจากงานวิจัยประเมินหลักสูตร
หรือการรวบรวมข้อมูลในลักษณะ Focus Group โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา
อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ข้อมูลเหล่านี้จะนํามาใชัในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน เช่น เอกสารการสอนชุดวิชา กิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาตามคุณสมบัตทิ ี่กําหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 มี ระบบการให้ คํ าปรึก ษาทางวิช าการโดยมี ก ารกํ าหนดผู้ รับ ผิ ด ชอบตอบปั ญ หาและ
ให้คําแนะนําแก่นักศึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น จดหมาย โทรศัพท์ มาพบด้วยตนเอง ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และกระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
3.2.2 มีระบบการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับชุดวิชา
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา เอกสาร วีซีดี สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แผนการสอนประจําชุดวิชาและประจําหน่วยการสอน เป็นต้น
3.2.3 มีการจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษา โดยคณาจารย์ และสื่อในรูปแบบอื่นๆ เช่น คู่มือ รายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ซีดี วีซีดี เว็บไซต์ Webcasting เป็นต้น
3.2.4 มีการจัดบริการสอนเสริม อบรมเข้ม อบรมเข้มพิเศษ การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ การทํา
กิจกรรมประจําชุดวิชา และให้คําแนะนําแก่นักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
อัตราการคงอยู่ อัตราการสําเร็จการศึกษา เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 มี ร ะบบการรั บ และแต่ งตั้ ง อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจํ าหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอก
4.1.2 มีกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.1.3 มีกระบวนการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ทั้งภาคฝึกปฏิบัติ และสัมภาษณ์ความเหมาะสม
กับตําแหน่งตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย
4.1.4 มีการจัดอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติแก่คณาจารย์ใหม่ทุกคน ทั้งด้านการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และการวิจัย
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4.2 คุณภาพอาจารย์และผลที่เกิดกับอาจารย์
4.2.1 มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
4.2.2 มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
4.2.3 มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
4.2.4 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการได้รับการพัฒนา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร
5.1.2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตาม มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถ้ามี) และได้จัดเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
และคู่มือการศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา
5.2 การเรียนการสอน
มีระบบกลไกการผลิต ปรับปรุง และบริหารชุดวิชา
5.3 การประเมินผู้เรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร
6.1 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ห้องสมุด
หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ สื่อการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น
รายการวิท ยุก ระจายเสี ย ง รายการวิท ยุโทรทั ศ น์ และรายการย้ อ นหลัง (On Demand) ทางเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (m-Learning)
มีความทันสมัย เข้าถึงนักศึกษา และเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบทางไกล
6.2 มีศูนย์วิทยพัฒนา เพื่อให้บริการนักศึกษา สนับสนุนแหล่งค้นคว้า และเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามนัดหมายในส่วนภูมิภาค
6.3 มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึ งพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
สาขาวิช าอาจกํ า หนดตั วบ่ ง ชี้ เพิ่ ม เติ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น ฯ หรือ กํ า หนด
เป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ





ประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ





มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของชุดวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์





ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกชุดวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา และรายงานผลการ





ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อม
5) จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ประจําปีการศึกษา 




หลังสิ้นสุด ปีการศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม





6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
ชุดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือ




การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ในรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ประจําปีการศึกษา
ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ 




จัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ





อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนา





วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ


หลักสูตรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า

3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ
1) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(1)/14819 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาการ
จัดส่ง มคอ.5 มคอ.6 เป็นภายใน 60 วันหลังสอบซ่อม และ มคอ.7 เป็นหลังสิ้นสุด ปีการศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม
2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ระบุว่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทาง
ของ มคอ.3- มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้
ต่อมาสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 13/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รับทราบแนวทางการจัดทํา มคอ.7 โดย
ใช้รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจําปีการศึกษา (จัดทําภายใน 90 วันหลังสอบภาคพิเศษ(ภาคฤดู
ร้อน)) แต่ มคอ.3-6 ให้ใช้รูปแบบเดิม
3) เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็น
สําคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนํามาใช้้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
ของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสอน จากการประเมิน
สารสนเทศของชุดวิชา และประเมินจากผลการสอนชุดวิชา ประกอบด้วย
1.1.1 ผลการประเมินเนื้อหา สื่อ กิจกรรม และวิธีการวัดและประเมินผล โดยคณะกรรมการ
กลุ่มผลิต/ปรับปรุง/บริหารชุดวิชา
1.1.2 ผลการประเมินเนื้อหา สื่อ กิจกรรม และวิธีการวัดและประเมินผล โดยผู้เรียน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดระบบการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษา
ทางไกล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การประเมินทักษะของอาจารย์เกี่ยวกับกลยุทธ์
การสอน ได้ดังนี้
1.2.1 ประเมินทักษะการสอนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ทักษะการผลิตชุดวิชา ทักษะการเขียน
เอกสารการสอน เป็นต้น
1.2.2 ประเมิ น ทั ก ษะการสอนผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น การสอนผ่ า นรายการ
วิทยุกระจายเสียง การสอนผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์ การสอนผ่าน online และ e-Learning เป็นต้น
1.2.3 ประเมินทักษะการสอนแบบเผชิญหน้า (ถ้ามี) เช่น การสอนเสริม การสัมมนาเสริม
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ การอบรมเข้ม เป็นต้น
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณ ภาพหลักสูตรในภาพรวม (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน)
โดยสํารวจข้อมูลจากกลุ่มบุคคล ดังนี้
- นักศึกษาปีสุดท้ายที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ/บัณฑิตใหม่ (ถ้ามี)
- ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / ผู้ประเมินภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามเกณฑ์ สป.อว. โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร

436
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากสารสนเทศเกี่ยวกับผลการประเมินประสิทธิผลการสอน การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
และการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร กรณีพบปัญหาจะมีการปรับปรุงการดําเนินการ
เช่น กรณีชุดวิชาที่มีเนื้อหาบางส่วน สื่อ และวิธีการวัดและประเมินไม่ทันสมัย จะจัดทําเอกสารหรือสื่อเพิ่มเติม
จัดส่งให้กับนักศึกษา หรือจัดสอนหรือทํากิจกรรมเพิ่มเติมในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนชุดวิชาที่มี
นักศึกษาสอบตกมาก มีการให้จัดทํากิจกรรมเพิ่มเติมและตรวจให้คะแนนโดยนําคะแนนไปรวมกับผลการ
สอบปลายภาค นอกจากนี้มีการปรับรูปแบบการสอนเสริมจากการสอนเสริมปกติ เป็นสอนเสริมแบบเข้ม
หรือสอนเสริมผ่านสื่อ หรือจัดอบรมเข้มให้กับนักศึกษา
นอกจากนี้ ได้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรไว้ในแผนปฏิบัติราชการ โดยต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และผู้ใช้บัณฑิต
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(แนบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร กรณีมีคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรให้แนบด้วย)

คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่................/.......................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร...............................................................
1. …………………………………………………………………………
2. ..................................................................................
3. ..................................................................................
4. ..................................................................................
5. ..................................................................................
6. ..................................................................................
7. ..................................................................................
8. ..................................................................................
9. ..................................................................................
10. ..................................................................................
11. ..................................................................................
12. ..................................................................................
13. ..................................................................................

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่................/.......................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ...............................................................
1.
2.
3.
4.
5.

………………………………………………………………………..
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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ภาคผนวก ก (ภาคผนวกนี้จัดทําเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร
สําหรับผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ามหน้า ..... ข้อ ......
(ปวท. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง)
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โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรสําหรับผู้มีคณ
ุ สมบัติตามหน้า ..... ข้อ......
1. สําหรับผู้สาํ เร็จการศึกษา......................................................................................
1) โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
..…. ชุดวิชา
(…….. หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
..…. ชุดวิชา
(…….. หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
..…. ชุดวิชา
(…….. หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ..… ชุดวิชา หรือ ..... หน่วยกิต
2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ... ชุดวิชา (... หน่วยกิต)
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ............... ชุดวิชา (………. หน่วยกิต)
- วิชาแกน
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
- วิชาเฉพาะด้าน
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ............... ชุดวิชา (………. หน่วยกิต)
ให้เลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตรหรือ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่างๆ ในหน้า ...
หมายเหตุ : แผนการศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น (ตามหน้ า ..... ข้ อ .......) ให้ ระบุ ในภาคผนวก ฉ
เนื่องจากแผนการศึกษาส่วนนี้ สป.อว. ไม่ได้รับรอง จึงตัดออกก่อนนําส่ง สป.อว. หากระบุในภาคผนวก ค
อาจทําให้ต้องปรับแก้ไขสารบัญหลายครั้ง จึงนําแผนการศึกษาสําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นไปไว้ส่วนท้ายสุด
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2. สําหรับผู้สาํ เร็จการศึกษา......................................................................................
1) โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
..…. ชุดวิชา
(…….. หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
..…. ชุดวิชา
(…….. หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
..…. ชุดวิชา
(…….. หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ..… ชุดวิชา หรือ ..... หน่วยกิต
2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ... ชุดวิชา (... หน่วยกิต)
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ............... ชุดวิชา (………. หน่วยกิต)
- วิชาแกน
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
- วิชาเฉพาะด้าน
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
xxxxx
(ชื่อชุดวิชาภาษาไทย)………………………….
6 (กําหนดเวลาการศึกษา)
(ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ).........................
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ............... ชุดวิชา (………. หน่วยกิต)
ให้เลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตรหรือใน
หลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียชุด
วิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาต่างๆ ในหน้า ...
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร................................................................................
แขนงวิชา....................วิชาเอก...................
ฉบับปี พ.ศ. ............. (ระบุฉบับที่ต้องการปรับแก้ไข เช่น ฉบับปี พ.ศ.2554)
สาขาวิชา................................... มหาวิทยาลัย/สถาบัน............................................................
______________________________________
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รบั ทราบการให้ความเห็นชอบ (หรือหลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รบั การ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร) จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (เดิมคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เมื่อวันที่........................................
(ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ สป.อว. ได้รบั ทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรฉบับเดิม)

2. สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่........./........................
เมื่อวันที่....................................... (หมายถึง ครั้งที่...วันที่.....เดือน......พ.ศ..... ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ในการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ ให้เว้นว่างไว้)

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริม่ ใช้ตั้งแต่ภาค..... (ระบุภาคต้นหรือภาคปลาย) ปีการศึกษา..................เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. สาระในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข (โปรดจั ด ทํ าตารางเปรีย บเที ยบเนื้ อ หาสาระเดิ ม กั บ เนื้ อ หาสาระที่ มี ก ารแก้ ไข
เช่ น วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก สู ต ร คุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค ร โครงสร้า งและรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร ชื่ อ ชุ ด วิ ช า วัต ถุ ป ระสงค์ /
คําอธิบายชุดวิชา ฯลฯ)

5.1 ปรับปรุง.............................................
หลักสูตรเดิม พ.ศ....

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.....

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผลการ
ปรับปรุงเฉพาะ
ปรับปรุงโครงสร้าง
และรายละเอียด
หลักสูตร)
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--ตัวอย่างตารางจากหลักสูตรต่างๆ—
5.1 ปรับปรุงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
ชื่อหลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกโภชนาการชุมชน
Bachelor of Home Economics Program in
Community Nutrition
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจอาหาร
Bachelor of Home Economics Program in
Food Business
ชื่อปริญญา
1) ชื่อเต็ม คหกรรมศาสตรบัณฑิต
อักษรย่อ คศ.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Home
Economics
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.H.Econ.
2) ชื่อเต็ม คหกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
คหกรรมศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจอาหาร
อักษรย่อ คศ.บ.(ธุรกิจอาหาร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Home
Economics (Food Business)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.H.Econ. (Food
Business)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหาร
และโภชนาการ วิชาเอกอาหาร
โภชนาการและการประยุกต์
Bachelor of Science Program in Food
Nutrition and Applications
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการ
และการประยุกต์)
ชื่อย่อ วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in
Food Nutrition and Applications
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Food Nutrition
and Applications)

5.2 ปรับปรุงปรัชญาหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้าน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสามารถประยุกต์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสามารถ
ความเข้าใจและนําไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประยุกต์ใช้ได้ในทางปฏิบัติ
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5.3 ปรับปรุงวัตถุประสงค์หลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กับข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และ
ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีความรูพ้ ื้นฐาน
อย่างดีเกี่ยวกับสังคมไทย และมีความสามารถในด้าน
ต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับสังคม
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศในทางรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจทางวิชาการ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กับข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และ
ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์แขนงวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีความรู้พื้นฐานที่ดี
เกี่ยวกับสังคมไทยและสังคมโลก และมีความสามารถใน
การใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับชาติ
และระดับนานาชาติในทางรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ที่เกีย่ วข้อง

5.4 ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เข้ าศึ กษา ผู้มี สิ ท ธิเข้ าศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตร
เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร จะต้อง เกษตรศาสตรบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าส่ ง เสริ ม การเกษตร
มีคุณสมบัติดังนี้
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ
อาชี พ มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี หลั ง จบจากมั ธ ยมศึ ก ษา
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
2. สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เที ย บเท่ า ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รอง โดยมี อ ายุ
ยกเลิก
ไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร
หรือ
3. สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับ รอง และผ่านการ
อบรมหลัก สูตรระดับ ประกาศนี ยบั ตรที่ ส ภามหาวิท ยาลัย
รับรอง หรือ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

4. สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สํ า เร็จ การศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ (ปวช.) หรื อ
เทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือ
6. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าประเภทวิชา
เกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือ
3. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญ ญา หรือปริญ ญาตรี หรือเทียบเท่าประเภท
วิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ สํ า หรั บ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต ร หมายเหตุ สํ า หรับ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือ วิ ช า ชี พ เท ค นิ ค (ป ว ท .) ห รื อ สํ า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
เทียบเท่า ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม ให้ศึกษาชุดวิชา ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรือ อนุ ป ริญ ญา
เพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา คือ
หรื อ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระเภทวิ ช า
1) ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม
เกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาชุด
2) ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ
วิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา คือ
3) ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
1) ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม
2) ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
3) ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์

5.5 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
รายชื่อเดิม
1. นางสมร เรียบวานิช
Xxxxxxxxxxxxx (ระบุทั้ง 13 หลัก)
ตําแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
M.Phil. (Printing Technology)
London College of Printing and
Distributive Trades, UK 2540
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526
กศ.บ. (เกียรตินยิ ม) (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน)
2522

รายชื่อปรับปรุง
1. คงเดิม

หมายเหตุ
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รายชื่อเดิม
2. นายเดชา สุภาพ
Xxxxxxxxx xxxx (ระบุทงั้ 13 หลัก)
ตําแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
M.S. (Graphic Arts System)
Rochester Institute of Technology,
USA 2536
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยีการพิมพ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530
3. นางสาวจรินทร์ แก้วคํา
Xxxxxxxxxxxxx (ระบุทั้ง 13 หลัก)
ตําแหน่งวิชาการ อาจารย์ ดร.
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 2557
วศ.ม. (การพัฒนางานอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548
4. นายชนะ พลเมือง
xxxxxxxxxxxxx (ระบุทั้ง 13 หลัก)
ตําแหน่งวิชาการ อาจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549
5. นายสุชาติ จิตตะสุข
Xxxxxxxxxxxxx (ระบุทั้ง 13 หลัก)
ตําแหน่งวิชาการ อาจารย์
M.Sc. (Electromechanical Engineering)
Group T – International University
College Leuven, Belgium 2553
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550

รายชื่อปรับปรุง
2. คงเดิม

หมายเหตุ

3. คงเดิม

4. นายพิบูลย์ ตรีเกษม
Xxxxxxxxxxxxx (ระบุทั้ง 13 หลัก)
ตําแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
Trondhiem University, Norway 2520
วท.ม. (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2515
วท.บ. (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513
5. คงเดิม

อ.ชนะ พลเมือง ย้าย
ไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต
เปลี่ยนแปลงเป็น
รศ.ดร.พิบูลย์
ตรีเกษม
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รายชื่อเดิม
รายชื่อปรับปรุง
6. นายศักดิ์ชาย มิ่งสุข
6. คงเดิม
xxxxxxxxxxxxx (ระบุทั้ง 13 หลัก)
ตําแหน่งวิชาการ อาจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2550
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545
7. นางสาวสุดา บุญล้น
Xxxxxxxxxxxxx (ระบุทั้ง 13 หลัก)
ตําแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
M.S. (Graphic Arts System)
Rochester Institute of Technology,
USA 2536
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยีการพิมพ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530

หมายเหตุ

เพิ่มเติม
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5.6 ปรับปรุงโครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร (ทําตารางเปรียบเทียบเฉพาะโครงสร้างและรายละเอียด
หลักสูตร 4 ปีเท่านั้น เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
1. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม. 1. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ
6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ม .6 ห รื อ เที ย บ เท่ า ห รื อ ป วช . ป ระ เภ ท วิ ช า
หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(1) โครงสร้างหลักสูตร
(1) โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา
หรือ 144 หน่วยกิต
หรือ 144 หน่วยกิต
(2) รายละเอียดหลักสูตร
(2) รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
บังคับ 4 ชุดวิชา
บังคับ 4 ชุดวิชา
10103 (20111001) ทักษะชีวิต
10103 ทักษะชีวิต
10141 (20111005) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10151 (20111006) ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
10152 (20111007) ไทยกับสังคมโลก
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10111 (20111002) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10161 (20111008) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา
บังคับ 15 ชุดวิชา
บังคับ 15 ชุดวิชา
90201 (20902001) การจัดการฟาร์ม
90201 การจัดการฟาร์ม
90204 (20902002) พื้นฐานการจัดการทรัพยากร
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
90303 (20902003) พืชเศรษฐกิจ
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อ
การเกษตร
90307 การผลิตพืช
90305 (20902004) การผลิตสัตว์
90305 การผลิตสัตว์

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

เพิ่มชุดวิชา

- คงเดิม
ยกเลิก

ผลิตใหม่

- ปรับปรุง
กําหนดเวลา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

91108 (20913001) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริม
การเกษตร

91108 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร

91307 (20913002) การพัฒนาชุมชนเกษตร

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

91310 (20913003) หลักการบริหารการส่งเสริม
การเกษตร
91311 (20913004) การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริม
การเกษตร
91312 (20913005) การจัดการระบบการเกษตรเชิง
บูรณาการ
91349 (20913006) สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน
ส่งเสริมการเกษตร
91350 (20913007) การเป็นผู้นํา มนุษยสัมพันธ์ และ
จิตวิทยา สําหรับเกษตรกร
91413 (20913008) การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และ
องค์กรการเกษตร
91414 (20913009) การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
91418 (20915001) ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม
การเกษตร
94329 (20933401) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
การเกษตร

91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม
เกษตร
91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
91201 ผู้นํา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
-

หมายเหตุ
การศึกษา
วัตถุประสงค์
และคําอธิบาย
ชุดวิชา
- ปรับปรุง ชื่อ
วัตถุประสงค์
และคําอธิบาย
ชุดวิชา
- ปรับปรุง
วัตถุประสงค์
และคําอธิบาย
ชุดวิชา

- ปรับปรุง
รหัส ชื่อ
วัตถุประสงค์
และคําอธิบาย
ชุดวิชา*

- ยกเลิก
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
และเลือก 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนชุดวิชาจากที่กําหนดให้ดังต่อไปนี้
90406 (20933101) ดิน น้ํา และปุ๋ย
91464 (20913010) พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
91465 (20913011) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
91466 (20913012) การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและ
เศรษฐกิจ
93257 (20933103) ศัตรูพืชเบื้องต้น
93343 (20933211) หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์
93353 (20933107) การจัดการผลผลิตพืช
93456 (20933110) การจัดการการผลิตธัญพืชและพืช
อาหารสัตว์
93457 (20933111) การจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม
93458 (20933112) การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้
ประดับเชิงธุรกิจ
93459 (20933113) การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก
เชิงธุรกิจ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชุดวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

หมายเหตุ

90406 ดิน น้ํา และปุ๋ย
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ

คงเดิม

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
93353 การจัดการผลผลิตพืช
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์

- ยกเลิก
- คงเดิม
- เพิ่มชุดวิชา
- คงเดิม

93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
คงเดิม
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชุดวิชา

- ยกเลิก
เพิ่มชุดวิชา
- คงเดิม

หมายเหตุ * ปรับปรุงรหัสชุดวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อวิชาเอกที่ปรับปรุง ซึ่งข้อมูลในระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและบริการนักศึกษา จะถือว่าเป็นชุดวิชาผลิตใหม่ เนือ่ งจากมีการเปลี่ยนรหัสชุดวิชา
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5.7 ปรับปรุงชื่อชุดวิชาและกําหนดเวลาการศึกษา จํานวน 1 ชุดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
50301 (20503103) การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
Primary Medical Care
6(12-2-0-4)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
52311 (205031155) การปฐมพยาบาลและ
การบําบัดโรคเบื้องต้น
First Aid and Basic Medical Care
6(12-2-4-2)

5.8 ปรับปรุงวัตถุประสงค์และคําอธิบายชุดวิชา จํานวน 1 ชุดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
60341 (20603103) ไทยในเศรษฐกิจโลก
Thailand in World Economy
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ เข้ า ใจและสามารถอธิบ ายแนวคิ ด ในการจัด การ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสามารถเปรียบเทียบความ
แตกต่างของแนวคิดเหล่านั้น
2. เพื่อให้สามารถอธิบายโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย การ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยและสามารถวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์บทบาทของตัวแปรที่สําคัญทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทย
4. เพื่ อ ให้ ส ามารถอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องเศรษฐกิ จ ใน
ประเทศต่างๆ รวมถึงบทบาทขององค์การระหว่างประเทศใน
การควบคุมดูแลการเงิน การค้าในโลก ให้เพิ่มความเจริญทาง
เศรษฐกิจของโลก
คําอธิบายชุดวิชา
หลั ก เศรษฐศาสตร์ แ ละแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วกั บ การทํ า งานของ
ระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจภายในประเทศ
กั บ เศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไทย
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลง บทบาทของภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ที่มีตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคการผลิตและการค้า
ของไทย โดยรวมถึงกลไกราคา การออม การลงทุน การจ้าง
งาน การค้าต่างประเทศ และการพัฒ นาเศรษฐกิจของไทย
บทบาทของภาครั ฐ ในการจั ด การระบบเศรษฐกิ จ ไทย
นโยบายทางด้ า นการเงิ น การคลั ง การค้ า งบประมาณ
บทบาทขององค์ก ารระหว่ างประเทศทางเศรษฐกิจ ที่ มี ต่ อ
ระบบเศรษฐกิจไทย อาทิเช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก องค์การการค้าโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
และองค์กรทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติ ผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการค้า และนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
Thailand in World Economy
วัตถุประสงค์

คงเดิม

4. เพื่ อ ให้ ส ามารถอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องเศรษฐกิ จ ใน
ประเทศต่างๆ รวมถึงบทบาทขององค์การระหว่างประเทศใน
การควบคุมดูแลการเงิน การค้าในโลกให้เกิดความเป็นธรรม
และเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดที่เกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจโลก
ความเชื่ อ มโยงของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศกั บ เศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย
บทบาทของภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีต่อปัจจัยทาง
เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ในภาคการผลิ ต และการค้ า ของไทย
การจ้างงาน การค้ าต่างประเทศ และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของไทย บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ
ที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย อาทิ กองทุ น การเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศ ธนาคารโลก องค์การการค้าโลก องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และองค์กรทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีนัยสําคัญต่อ
เศรษฐกิ จ ไทย การรวมกลุ่ ม เศรษฐกิ จ และการค้ า และ
นัยสําคัญต่อเศรษฐกิจไทย
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5.9 ผลิตชุดวิชาใหม่ จํานวน 1 ชุดวิชา
80111
หลักพืน้ ฐานการเมืองการปกครองไทย
6(12-2-0-4)
Introduction to Thai Politics and Government
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการและสาระสําคัญของระบบสถาบันและกระบวนการตลอดจน
ปัญหาของการเมืองไทย
คําอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการและสาระสําคัญของระบอบการเมืองการปกครองไทย สถาบันและกระบวนการทางการ
เมืองของไทย ปัญหาสําคัญๆ ของการเมืองการปกครองไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน
6. โครงสร้ างหลั ก สู ต รภายหลั งการปรับ ปรุงแก้ ไข เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ โครงสร้างเดิ ม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ………. พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้
ตัวอย่าง
ระดับปริญญาตรี
หมวดวิชา

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
-เกณฑ์ฯ 2548
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
-เกณฑ์ฯ 2558
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต
หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับปริญญาโท
หมวดวิชา
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้าง
หลักสูตรเดิม
30 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง
30 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

โครงสร้าง
หลักสูตรเดิม
36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง
36 หน่วยกิต
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ระดับปริญญาเอก
หมวดวิชา
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์

โครงสร้าง

โครงสร้าง

กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

54 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

54 หน่วยกิต

หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(ลงชื่อ).....................................................................................
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
ตําแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่........................................................
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ภาคผนวก ค
ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
(ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการเท่านัน้ )
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เอกสารแนบ

โปรดระบุวา่ ผลงานทางวิชาการของท่านอยู่เกณฑ์ฯ ข้อใด ต่อท้ายผลงานนัน้ ๆ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

ประเภทเกณฑ์มาตรฐาน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ; 0.8
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ; 0.6
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ; 1
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน; 1
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน; 0.4
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online; 0.2
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร; 1 (สป.อว.ยกเลิกข้อนีใ้ นระบบ CHECO)
จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง; 1 (สป.อว.ยกเลิกข้อนีใ้ นระบบ CHECO)
ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตําแหน่งทางวิชาการแล้ว; 1
ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ; 1
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุม่ ที่ 2; 0.6
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ; 0.2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่ ไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 0.8
ประสบการณ์จากสถานประกอบการ ; 1 (ข้อนี้ สป.อว. เพิ่มเติมจากเดิม)
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน; 1
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร; 1
ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร; 0.4
ผลงานวิจัยทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดําเนินการ; 1
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว; 1

หมายเหตุ หน่วยชุดวิชา : ข้อ 9 หรือข้อ 10 / TCI กลุ่มที่ 1 : ข้อ 15 / TCI กลุ่ม 2 : ข้อ 11/ ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ ข้อ 6
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ประวัติผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร.........................................................................
1. ชื่อ – สกุล
1.1 ตําแหน่งทางวิชาการ
1.2 ผลงานทางวิชาการ

นาย/นาง/นางสาว………………………………………………
………………………………………………

- (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นับจากปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เช่น หลักสูตรฉบับนี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นับย้อนหลัง พ.ศ. 2562-2558 และรวมถึงปีปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ระดับปริญญาตรี : ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
- ระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา : มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
**โปรดเรียงลําดับผลงานฯ จากปีปัจจุบันขึ้นก่อน 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558**

1.2.1 ตํารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ หรือตํารา

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher.
Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx
Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.
เสน่ห์ จุ้ยโต. (2556). องค์การทริปเปิ้ลเอช : ตัวแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ.
นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 464 หน้า (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England:
Taylor & Francis. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ชุดวิชา มสธ. (5 หน่วยการสอนเทียบเท่ากับตํารา 1 เล่มหรือ 1 รายการ)
เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. (2558). หน่วยที่ 13 การใช้การสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 7-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1,
น. 13-1 – 13-51). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิท ยาลัยสุโขทั ยธรรมาธิราช.
(เกณฑ์ฯ ข้อ...)
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1.2.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
จิราภรณ์ ปัทมา, นันทนา บุญลือ, และณาน รัตนะ. (2558). เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างพนักงานที่มีและไม่มี
อาการปวดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิธีเผยแพร่ผลงาน
 เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=116 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน ICET 2015, 58th WORLD
ASSEMBLY. On June 16 to 19, 2015 at University of Ontario Institute of Technology,
Oshawa, Ontario, Canada pp. 449-455. ISBN : 97827113-4-7 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) หน้า 985-1004. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
ISSN 1906-3431 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ปิ ลั น ธนา แป้ น ปลื้ ม , และมณฑิ ช า พุ ท ซาคํ า . (2558). พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคในการซื้ อ สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ :
กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน ICOAFS 2015: XIII International Conference on Organic Agriculture and
Food Security. July 09-10, 2015. Prague, Czech Republic. pp. 541-544. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
นงเยาว์ อุไรศรี. (2558). การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ). ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (สนับสนุนโดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2556), มิถุนายน 2558 : จํานวน 250 หน้า) พิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มสธ. ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม – ธั น วาคม 2558)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 1905-4653 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ศิริลักษณ์ น้ อมสกุล. (2558). การต่อรองในกระบวนการผลิตภาพยนต์เชิงสังเกตการณ์ ผ่านปฏิ บัติการสังคม
กรณีศึ ก ษาการคั ด ค้ า นการขยายท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ขั้ น ที่ ส าม ชุ ม ชนบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี .
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เผยแพร่ผลงาน ใน วารสารศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

1.2.3 บทความทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฎ.
Thetkathuek, A., Suybros, N., Daniell, W.,Meepradit,. P. & Jaidee, W. (2016 ). Factors Influencing
Poisoning Signs and Symptoms : a Case Study of Vegetable Farmers Exposed to Mixed
Insecticides in Prek Balatchheng Village, Cambodia. Agromedicine, 19(4), 337-345.
เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scvopus.com) (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
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อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2558). Critical Discourse Analysis : วาทกรรมอุดมการณ์ และอํานาจ กรณีศึกษา
และข้อถกเถียงสําคัญ ในบริบทการเมืองไทย. วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558).
หน้า 115-143. วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Chanrungmaneekul, U. (2015). A Multi-method Approach: Globalization, Lived Experience and
Negotiationg: a case study of Eastern Thailand. In Proceedings of the International
Conference Changing Humanities in a Changing World, November 27-29 2015, Chiang Mai:
The Imperial Mae Ping Hotel.
เผยแพร่ผลงาน ใน Proceeding ของการประชุมนานาชาติ the International Conference Changing
Humanities in a Changing World, November 2 7 -2 9 2 0 1 5 , (pp. 155-160) Chiang Mai :
The Imperial Mae Ping Hotel. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

1.3 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ……….. ปี
1.4 ภาระงานสอน
1.4.1 ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
1.4.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
1.4.3 ระดับปริญญาโท
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
1.4.4 ระดับปริญญาเอก
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุง
แนวการศึกษาชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
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2. ชื่อ – สกุล
2.1 ตําแหน่งทางวิชาการ
2.2 ผลงานทางวิชาการ

นาย/นาง/นางสาว………………………………………………
………………………………………………

- (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นับจากปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เช่น หลักสูตรฉบับนี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นับย้อนหลัง พ.ศ. 2562-2558 และรวมถึงปีปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ระดับปริญญาตรี : ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
- ระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา : มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
**โปรดเรียงลําดับผลงานฯ จากปีปัจจุบันขึ้นก่อน 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558**

2.2.1 ตํารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ หรือตํารา

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher.
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4. ชื่อ – สกุล
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วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
**โปรดเรียงลําดับผลงานฯ จากปีปัจจุบันขึ้นก่อน 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558**

5.2.1 ตํารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ หรือตํารา

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher.
Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx
Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.
เสน่ห์ จุ้ยโต. (2556). องค์การทริปเปิ้ลเอช : ตัวแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ.
นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 464 หน้า (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England:
Taylor & Francis. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ชุดวิชา มสธ. (5 หน่วยการสอนเทียบเท่ากับตํารา 1 เล่มหรือ 1 รายการ)
เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. (2558). หน่วยที่ 13 การใช้การสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 7-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1,
น. 13-1 – 13-51). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิท ยาลัยสุโขทั ยธรรมาธิราช.
(เกณฑ์ฯ ข้อ...)
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5.2.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
จิราภรณ์ ปัทมา, นันทนา บุญลือ, และณาน รัตนะ. (2558). เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างพนักงานที่มีและไม่มี
อาการปวดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิธีเผยแพร่ผลงาน
 เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=116 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน ICET 2015, 58th WORLD
ASSEMBLY. On June 16 to 19, 2015 at University of Ontario Institute of Technology,
Oshawa, Ontario, Canada pp. 449-455. ISBN : 97827113-4-7 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) หน้า 985-1004. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
ISSN 1906-3431 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ปิ ลั น ธนา แป้ น ปลื้ ม , และมณฑิ ช า พุ ท ซาคํ า . (2558). พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคในการซื้ อ สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ :
กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน ICOAFS 2015: XIII International Conference on Organic Agriculture and
Food Security. July 09-10, 2015. Prague, Czech Republic. pp. 541-544. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
นงเยาว์ อุไรศรี. (2558). การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ). ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (สนับสนุนโดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2556), มิถุนายน 2558 : จํานวน 250 หน้า) พิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มสธ. ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม – ธั น วาคม 2558)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 1905-4653 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ศิริลักษณ์ น้ อมสกุล. (2558). การต่อรองในกระบวนการผลิตภาพยนต์เชิงสังเกตการณ์ ผ่านปฏิ บัติการสังคม
กรณีศึ ก ษาการคั ด ค้ า นการขยายท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ขั้ น ที่ ส าม ชุ ม ชนบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี .
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เผยแพร่ผลงาน ใน วารสารศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

5.2.3 บทความทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฎ.
Thetkathuek, A., Suybros, N., Daniell, W.,Meepradit,. P. & Jaidee, W. (2016 ). Factors Influencing
Poisoning Signs and Symptoms : a Case Study of Vegetable Farmers Exposed to Mixed
Insecticides in Prek Balatchheng Village, Cambodia. Agromedicine, 19(4), 337-345.
เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scvopus.com) (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
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อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2558). Critical Discourse Analysis : วาทกรรมอุดมการณ์ และอํานาจ กรณีศึกษา
และข้อถกเถียงสําคัญ ในบริบทการเมืองไทย. วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558).
หน้า 115-143. วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Chanrungmaneekul, U. (2015). A Multi-method Approach: Globalization, Lived Experience and
Negotiationg: a case study of Eastern Thailand. In Proceedings of the International
Conference Changing Humanities in a Changing World, November 27-29 2015, Chiang Mai:
The Imperial Mae Ping Hotel.
เผยแพร่ผลงาน ใน Proceeding ของการประชุมนานาชาติ the International Conference Changing
Humanities in a Changing World, November 2 7 -2 9 2 0 1 5 , (pp. 155-160) Chiang Mai :
The Imperial Mae Ping Hotel. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

5.3 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ……….. ปี
5.4 ภาระงานสอน
5.4.1 ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
5.4.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
5.4.3 ระดับปริญญาโท
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
5.4.4 ระดับปริญญาเอก
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุง
แนวการศึกษาชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
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ภาคผนวก ค (ภาคผนวกนี้จัดทําเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
ประวัติผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
(ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการเท่านัน้ )
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ประวัติผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจําและอาจารย์พเิ ศษ
1. ชื่อ – สกุล
1.1 ตําแหน่งทางวิชาการ
1.2 ผลงานทางวิชาการ

นาย/นาง/นางสาว………………………………………………
………………………………………………

- (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นับจากปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เช่น หลักสูตรฉบับนี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นับย้อนหลัง พ.ศ. 2562-2558 และรวมถึงปีปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา : มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

1.2.1 ตํารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน (เรียงลําดับผลงานจากปีปัจจุบัน-อดีต ปี พ.ศ. 25632558)
หนังสือ หรือตํารา

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์. จํานวนหน้า.
Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher.
Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx
Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.
เสน่ห์ จุ้ยโต. (2556). องค์การทริปเปิ้ลเอช : ตัวแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ.
นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 464 หน้า (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England:
Taylor & Francis. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ชุดวิชา มสธ. (5 หน่วยการสอนเทียบเท่ากับตํารา 1 เล่มหรือ 1 รายการ)
เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. (2558). หน่วยที่ 13 การใช้การสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 7-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น.
13-1 – 13-51). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ
ข้อ...)

1.2.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
จิราภรณ์ ปัทมา, นันทนา บุญลือ, และณาน รัตนะ. (2558). เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างพนักงานที่มีและไม่มี
อาการปวดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิธีเผยแพร่ผลงาน
 เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=116 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน ICET 2015, 58th WORLD
ASSEMBLY. On June 16 to 19, 2015 at University of Ontario Institute of Technology,
Oshawa, Ontario, Canada pp. 449-455. ISBN : 97827113-4-7 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) หน้า 985-1004. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ISSN 1906-3431
(เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ปิ ลั น ธนา แป้ น ปลื้ ม , และมณฑิ ช า พุ ท ซาคํ า . (2558). พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคในการซื้ อ สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ :
กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เผยแพร่ ผ ลงาน ใน ICOAFS 2015: XIII International Conference on Organic Agriculture and
Food Security. July 09-10, 2015. Prague, Czech Republic. pp. 541-544. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
นงเยาว์ อุไรศรี. (2558). การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ). ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (สนับสนุนโดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2556), มิถุนายน 2558 : จํานวน 250 หน้า) พิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี
เผยแพร่ผลงาน ใน วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มสธ. ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม – ธัน วาคม 2558) ใน
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การสอนชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 7-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น.
13-1 – 13-51). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ
ข้อ...)

5.2.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
จิราภรณ์ ปัทมา, นันทนา บุญลือ, และณาน รัตนะ. (2558). เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างพนักงานที่มีและไม่มี
อาการปวดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิธีเผยแพร่ผลงาน
 เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=116 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน ICET 2015, 58th WORLD
ASSEMBLY. On June 16 to 19, 2015 at University of Ontario Institute of Technology,
Oshawa, Ontario, Canada pp. 449-455. ISBN : 97827113-4-7 (เกณฑ์ฯ ข้อ...) หรือ
 เผยแพร่ผลงาน ใน วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) หน้า 985-1004. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ISSN 1906-3431
(เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ปิ ลั น ธนา แป้ น ปลื้ ม , และมณฑิ ช า พุ ท ซาคํ า . (2558). พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคในการซื้ อ สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ :
กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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เผยแพร่ ผ ลงาน ใน ICOAFS 2015: XIII International Conference on Organic Agriculture and
Food Security. July 09-10, 2015. Prague, Czech Republic. pp. 541-544. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
นงเยาว์ อุไรศรี. (2558). การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ). ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (สนับสนุนโดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2556), มิถุนายน 2558 : จํานวน 250 หน้า) พิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี
เผยแพร่ผลงาน ใน วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม – ธัน วาคม 2558) ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 1905-4653 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
ศิริลักษณ์ น้ อมสกุล. (2558). การต่อรองในกระบวนการผลิตภาพยนต์เชิงสังเกตการณ์ ผ่านปฏิ บัติการสังคม
กรณีศึ ก ษาการคั ด ค้ า นการขยายท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ขั้ น ที่ ส าม ชุ ม ชนบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี .
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เผยแพร่ผลงาน ใน วารสารศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)

5.2.3 บทความทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฎ.
Thetkathuek, A., Suybros, N., Daniell, W.,Meepradit,. P. & Jaidee, W. (2016 ). Factors Influencing
Poisoning Signs and Symptoms : a Case Study of Vegetable Farmers Exposed to Mixed
Insecticides in Prek Balatchheng Village, Cambodia. Agromedicine, 19(4), 337-345.
เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scvopus.com) (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2558). Critical Discourse Analysis : วาทกรรมอุดมการณ์ และอํานาจ กรณีศึกษา
และข้อถกเถียงสําคัญ ในบริบทการเมืองไทย. วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558).
หน้า 115-143. วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 0125-8192 (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
Chanrungmaneekul, U. (2015). A Multi-method Approach: Globalization, Lived Experience and
Negotiationg: a case study of Eastern Thailand. In Proceedings of the International
Conference Changing Humanities in a Changing World, November 27-29 2015, Chiang Mai:
The Imperial Mae Ping Hotel.
เผยแพร่ผลงาน ใน Proceeding ของการประชุมนานาชาติ the International Conference Changing
Humanities in a Changing World, November 27-29 2015, (pp. 155-160) Chiang Mai : The
Imperial Mae Ping Hotel. (เกณฑ์ฯ ข้อ...)
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ภาคผนวก จ (ภาคผนวกนี้จัดทําเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
แผนการศึกษาสําหรับผูม้ ีคุณสมบัตติ ามหน้า ..... ข้อ ......
(ปวท. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง)

หมายเหตุ ภาคผนวกนี้ แผนการศึกษา สําหรับโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 4 ปี จะตัดออกเมื่อไป สป.อว.
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แผนการศึกษา
1. สําหรับผู้สาํ เร็จการศึกษา......................................................................................
ตัวอย่าง
ปีที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย

2

ต้น

ปลาย

สําหรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
72101 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
72203
72204
72205

3

4

5

ต้น

71202
72301
72302

ปลาย

72303
72304

ต้น

72305
72401

ปลาย

--------72402

ต้น

การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจครอบครัว
สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว
โภชนาการมนุษย์
พัฒนาการวัยรุ่น
นโยบายและกฏหมายเกี่ ย วกั บ
ครอบครั ว
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสําหรับครอบครัว
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
ระบบครอบครัวไทยและความ
หลากหลายในสังคมโลก
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว*

กําหนดเวลา
การศึกษา
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

สําหรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

กําหนดเวลา
การศึกษา

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
72101 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

72303
72304

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-2-4)
6 (12-2-0-4)

72305
71202
72301
72302

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-2-4)

--------72401
72402

พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสําหรับครอบครัว
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
โภชนาการมนุษย์
พัฒนาการวัยรุ่น
นโยบายและกฏหมายเกี่ยวกับ
ครอบครัว
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
ระบบครอบครัวไทยและความ
หลากหลายในสังคมโลก
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว*

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-2-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-2-4)

หมายเหตุ * ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ..... เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
** ตรวจสอบชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ไม่ควรเปิดสอน 2 ภาค**
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2. สําหรับผู้สาํ เร็จการศึกษา......................................................................................
ตัวอย่าง
ปีที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย

2

ต้น

ปลาย

สําหรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
72101 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
72203
72204
72205

3

4

5

ต้น

71202
72301
72302

ปลาย

72303
72304

ต้น

72305
72401

ปลาย

--------72402

ต้น

การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจครอบครัว
สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว
โภชนาการมนุษย์
พัฒนาการวัยรุ่น
นโยบายและกฏหมายเกี่ ย วกั บ
ครอบครั ว
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสําหรับครอบครัว
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
ระบบครอบครัวไทยและความ
หลากหลายในสังคมโลก
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว*

กําหนดเวลา
การศึกษา
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

สําหรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

กําหนดเวลา
การศึกษา

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
72101 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

72303
72304

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-2-4)
6 (12-2-0-4)

72305
71202
72301
72302

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-2-4)

--------72401
72402

พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสําหรับครอบครัว
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
โภชนาการมนุษย์
พัฒนาการวัยรุ่น
นโยบายและกฏหมายเกี่ยวกับ
ครอบครัว
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
ระบบครอบครัวไทยและความ
หลากหลายในสังคมโลก
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว*

6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)

6 (12-2-2-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-0-4)
6 (12-2-2-4)

หมายเหตุ * ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ..... เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
**ตรวจสอบชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ไม่ควรเปิดสอน 2 ภาค**
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แบบฟอร์มที่ 6

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สาขาวิชา
โทร.
ที่ อว 0602
.วันที่
เรื่อง ขอให้ดำเนินการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
แขนงวิชา/วิชาเอก (ถ้ามี)

.
.
ฉบับปี พ.ศ.

.

ต่อสภามหาวิทยาลัย
เรียน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

สาขาวิชา......................................................ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไข................................................
หลักสูตร.................................ฉบับปี พ.ศ.........ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ..................... (โปรดระบุระดับ
ปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา) พ.ศ............ (โปรดระบุว่าตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548 หรือ 2558) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
......./.......... เมื่อวันที่............................................มีมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ………………….…………………………….
และสาขาวิชาได้ดำเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ประชุม (ถ้ามี)…………………..................................
พร้อมแนบแบบฟอร์ม สมอ.08 จำนวน 1 ฉบับ และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สมอ.08 จำนวน 1 แผ่นหรือส่งไฟล์
ทางอีเมล์ cd.aaoffice@stou.ac.th
ในการนี้ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (สาขาวิชาสามารถ
เสนอชื่อได้มากกว่า 1 คน) ได้แก่ …………….....................................................................................................
โทร.(ภายใน) ...................โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................................หากไม่ได้เสนอครั้งนี้จะเกิดความ
เสียหายแก่ราชการคือ (ชี้แจงเฉพาะกรณีที่ต้องการให้นำเรื่องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยภายหลังจากเวลาได้
กำหนดไว้)………………………………............................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
(................................................................)
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา.........................

487

แบบฟอร์มที่ 7

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สาขาวิชา
ที่ อว 0602
เรื่อง ขอให้ดำเนินการเสนอหลักสูตร

โทร.

.
.

.วันที่
แขนงวิชา/วิชาเอก (ถ้ามี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

.

ต่อสภามหาวิทยาลัย
เรียน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

สาขาวิชา......................................................ขอเสนอหลักสูตร............................................ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ........... ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ..................... (โปรดระบุระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษา) พ.ศ.2558 ต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ ......./.......... เมื่อวันที่................................ มีมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ………………....................
..............................................................................................................................................................................
และสาขาวิชาได้ดำเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ประชุม (ถ้ามี)…………..………..........................
.........................................................................................................................………………..……………………………
พร้อมแนบเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) จำนวน 1 ชุด และแผ่นซีดีบนั ทึกข้อมูลหลักสูตร (MS Word) จำนวน
1 แผ่นหรือส่งไฟล์ทางอีเมล์ cd.aaoffice@stou.ac.th
ในการนี้ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (สาขาวิชาสามารถ
เสนอชื่อได้มากกว่า 1 คน) ได้แก่ …………….........................................................................................................
โทร.(ภายใน) ...................โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................................หากไม่ได้เสนอครั้งนี้จะเกิดความ
เสียหายแก่ราชการคือ (ชี้แจงเฉพาะกรณีที่ต้องการให้นำเรื่องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยภายหลังจากเวลาได้
กำหนดไว้)………………………………............................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
(................................................................)
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา.........................
***สามารถดาวน์ โ หลดไฟล์ จ าก http://e-service.stou.ac.th/สารสนเทศหน่ ว ยงาน/สำนั ก
วิชาการ/ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน/Template และแบบฟอร์ม/อื่นๆ/แบบขอให้ดำเนินการเสนอ
หลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ***

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
สถำนที่ทำงำน
e-mail address
ประวัติกำรทำงำน

นางสาวธนัญญา เฉลยผล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
thanunya.cha@stou.ac.th
1) ตาแหน่ง เลขานุการ บริษัท นวโยธา จากัด พ.ศ.2540-2541
2) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2541-2546
3) ตาแหน่ง พนักงานธุรการ กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2546-2548
4) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร (ทั่วไป) สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) พ.ศ.2549-2551
5) ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

