คูมือปฏิบัติงาน
การพัฒนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตร

สํานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ก

คํานํา
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ใชเปนแนวทาง
ปฏิบั ติในการกํากับ และพั ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ ชัดเจน สอดคล องกับ กรอบแผนพั ฒนา
อุดมศึก ษาระยะยาว มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับ อุดมศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่สามอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในคูมือได
กําหนดตัวบงชี้ขั้นต่ําไวจํานวน ๒๓ ตัวบงชี้ ภายใตองคประกอบคุณภาพ ๙ ดานที่มีความครอบคลุม
พันธกิจหลัก ๔ ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑ
ที่กํ าหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลั ก เกณฑ และวิธีก ารประกั นคุณภาพการศึก ษา พ.ศ.
๒๕๕๓ โดย ๑ ใน ๒๓ ตัวบง ชี้กํ าหนดไวคือ ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและการ
บริหารหลักสูตร อาจนับไดวาเปนกระบวนการเริ่มตนของพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตที่ถือวาเปน
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากทุกมหาวิทยาลัยตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับความ
ตอ งการกั บ ความตอ งการทางดา นวิชาการและวิช าชีพ ของสั ง คม มี ก ารประเมิ นหลั ก สู ตรอยา ง
สม่ําเสมอเสนอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก
ลบริ หารหลัก สูตรอยางมีป ระสิท ธิภาพมีการปรับ ปรุ งหลัก สูตรให ทันตอ การเปลี่ยนแปลง ทั้ง นี้ใน
คําอธิบายไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติใหทุกหลักสูตรตองดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ และให มี
คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหทุกหลักสูตรการดําเนินการอยางครบถวนตลอดเวลาที่จัด
การศึก ษาและมี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ตรอยางน อ ยตามกรอบเวลาที่ กํ าหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ
เพื่อใหสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานของตัวบงชี้ที่ ๒.๑ นี้ ในระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรขึ้น และเสนอใหแต
ละคณะ/วิทยาลัยพิ จารณาแตงตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและบริ หารหลัก สูตรระดับ คณะ/วิท ยาลั ย
ทํานองเดียวกันสวนระดับหลักสูตรอาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะอาจารยประจํา
หลักสูตรปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และเพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรทุกระดับสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงไดมีการรวบรวมประกาศ แนวทางและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตรจัดทําคูมือปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯขึ้น หวังวาคูมือนี้จะมีสวนชวย
ใหคณะกรรมการระดับตางๆ สามารถกํากับ ดูแล และติดตามประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใช
จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใหบรรลุตามเกณฑมาตรฐานที่ควรจะเปนไดตามสมควร
สํานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ

ก
ข

ตอนที่ ๑ ภาระงานของคณะกรรมการและขอมูลที่สาํ คัญสําหรับการปฏิบัติงาน
- ขอสรุปสําหรับคณะกรรมการ
- ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
- ขอมูลสําคัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

๑
๓
๔

ตอนที่ ๒ ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
- แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
- การจัดทําหลักสูตรใหม
- การปรับปรุงหลักสูตร
- แนวปฏิบัติในการเปดหลักสูตร
- ขอกําหนดในการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
- แนวปฏิบัติในการปดหลักสูตร
- ขอสรุปเกี่ยวกับระบบและกลไกการขอเปดและปดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
- การขอเปดหลักสูตรใหม
- การขอปดหลักสูตร
- การพัฒนาหลักสูตร
- กรณีการจัดทําหลักสูตรใหม
- กรณีการปรับปรุงหลักสูตร
- สรุปขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงมาก
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
- ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
- สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
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สารบัญ (ตอ)
หนา
- ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
- หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
- วัตถุประสงคของการจักทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
- โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
- ระดับคุณวุฒิ
- การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
- มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ
- ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
- จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
- การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
- การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ
- ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตร
และมาตรฐานผลการเรียนรู
- คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตระดับคุณวุฒิ
- การทวนสอบมาตรฐาน
- ปจจัยสูความสําเร็จทีจ่ ําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
- สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวิฒตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตระดับคุณวุฒิ
- การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
- การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และประสบการณ
ของภาคสนาม (Field Experience Specification)
- การขออนุมัตหิ ลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
- การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
- การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report)
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
(ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programe Peport)
- การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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สารบัญ (ตอ)
หนา
- การเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร
- การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ตอนที่ ๓ เอกสารตนแบบที่จะใชในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- แบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา..........สาขา/สาขาวิชา..........
- แบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
- แบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา
- แบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
- แบบ มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
- แบบ มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสาม
- แบบ มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

๗๗
๗๘
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๘๕
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๑๐๖
๑๑๐
๑๑๔

๑

ตอนที่ ๑
ภาระงานของคณะกรรมการและขอมูลที่
สําคัญสําหรับการปฏิบัติงาน

๒

เกณฑมาตรฐาน:
๑. มีระบบและกลไกการเปดปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๒. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ดมศึ ก ษาแห ง ชาติ (การดํ าเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึก ษาแห ง ชาติ หมายถึง ตอ งมี ก ารประเมิ นผลตาม “ตั วบ ง ชี้ของการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนด) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรั บหลักสูตรเกาหรือ หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ก อ นป ก ารศึก ษา ๒๕๕๕ ให ยึ ดตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ )
๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒
และขอ ๓ ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาที่กํ าหนดในเกณฑมาตรฐานหลั กสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑ
การประเมิน ๕ ขอแรกและอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒
และขอ ๓ ขางตนตลอดเวลาที่ จั ดการศึก ษา และมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ตรทุ ก หลั ก สู ตรตามผลการ
ประเมินในขอ ๔ กรณีหลั กสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแหง ชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และ
ทุกหลักสูตร
หมายเหตุ :
คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึงคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรอ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
เกณฑการประเมิน :
คะแนน๑
มีการดําเนินการ
๑ ขอ

คะแนน๒
มีการดําเนินการ
๒ ขอ

คะแนน๓
มีการดําเนินการ
๓ ขอ

คะแนน๔
มีการดําเนินการ
๔ ขอ

คะแนน๕
มีการดําเนินการ
๕ ขอ

๓

ขอสรุปสําหรับคณะกรรมการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยและ/หรือคณะแตงตั้งขึ้นจะหมา
ถึงคณะกรรมการที่ตองปฏิบัติงานตามนัยของเกณฑมาตรฐานขอที่ ๔ และ ๕ ที่ตองกํากับติดตามให
ทุกหลักสูตรดําเนินการใหครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน ขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓
๒. ความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการ และการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอาจจําแนกตามคณะกรรมการไดดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการและ
การประเมินการดําเนินงานทุกหลักสูตรที่ใชจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
๒.๒ คณะกรรมการระดับคณะ/วิทยาลัย ทําหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการและ
ประเมินการดําเนินการเฉพาะหลักสูตรที่ใชจัดการศึกษาในคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวของ
๒.๓ คณะกรรมการระดับหลักสูตร/สาขา ทําหนาที่ควบคุม กํ ากับใหมีการดําเนินการ
และประเมินการดําเนินงานเฉพาะหลักสูตร/สาขาที่เกี่ยวของ
๓. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประเมินรอบปการศึกษา ๒๕๕๓ และ
๒๕๕๔ อาจแยกไดดังนี้
๓.๑ กรณีหลักสูตรที่พัฒนาใหม หรือปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ(TQF) แลวจะมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ที่เขียนไวอยางชัดเจนในเอกสารหลักสูตร (มคอ.๒) ที่ผานการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยแลว
การติดตามและประเมินผลตองใชตัวบงชี้ที่ระบุไวนี้ (ตามเงื่อนเวลา) ทุกตัว
๓.๒ กรณีหลักสูตรที่ยังมิไดปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน TQF ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่มีประเด็นสําคัญๆเกี่ยวกับระบบการศึกษา การคิดหนวยกิต
จํานวนหนวยกิ ตรวมและระยะเวลาการศึก ษา โครงสร างหลัก สูตร การรับและเทียบโอนหนวยกิ ต
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ คุณสมบัติของผู
เขาศึกษา การลงทะเบียนเรียน เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อ
ปริญญา การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (รายละเอียดศึกษาในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเสนอไวในตอนที่ ๒)
๔. การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามที่ระบุในเกณฑ
มาตรฐานขอ ๓ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” นั้น ในการจัดทํา
มคอ.๒ (เอกสารหลักสูตร) ทุกหลักสูตรจะตองระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance
Indicators) ไวเปนหัวขอที่ ๗ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยถาหลักสูตรใดมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรืสาขาวิชาแลว หลักสูตรนั้นๆจะตองใชตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานเฉพาะหลักสูตร กรณีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให
ประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดไวขั้นต่ํา ๑๒ ตัวบงชี้ ซึ่งกําหนดตัวบงชี้บังคับที่ตองผานทุกตัว คือ
ตัวบง ชี้ ๕ ตัวแรก คณะกรรมการการควรศึกษารายละเอียดใหชัด (รายละเอียดศึกษาในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เสนอไวในตอนที่ ๒)
และเพื่อใหการดําเนินงานของทุกหลักสูตรบรรลุเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ ๒.๑ มหาวิทยาลัยได
เสนอแนวทางดําเนินงานไวดังนี้

๔

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เกณฑมาตรฐาน
แนวทางดําเนินการ
๑. มีระบบและกลไกการเปด
หลั ก สู ต รใหม แ ละปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบั ติ
ที่กํ าหนดโดยคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

๑.๑ กําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลัก สูตรใหมและปรับปรุ ง
หลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรจะตอง
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชา
นั้นๆ
๑.๒ กรณีจะมีการเปดหลักสูตรใหมตองมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชา
นั้นๆ ในตลาดงานวามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับ
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือไม สถาบันมีความพรอมใน
การจั ดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรื อไมนอกจากศึก ษาความตองการหรื อ
ความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะห ทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหม
และคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
๑.๓ กรณีปรับปรุงหลักสูตรตองศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขานั้นๆ ความ
คิดเห็ นจากบั ณฑิ ตและผูป ระกอบการที่ รั บ บั ณฑิตเขาทํ างานเพื่ อ ให ท ราบจุ ดที่ ควร
ปรับปรุงหลักสูตร
๑.๔ การเสนอหลักสูรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงจะตองผานการพิจารณาตามทีร่ ะบบ
มหาวิทยาลัยกําหนด เชน คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะกรรมการสภาวิชาการ
เปนตน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๑.๕ เสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมนี้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐
วันนับจากวันทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
๑.๖ จัดการประชุมคณะบดีและผูเกี่ยวของเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติที่กําหนด

เอกสาร หลักฐานที่ควรจัดเก็บ
๑.๑ คูมือการพัฒนาหลักสูตรที่ไดกําหนดกระบวนการ
ขั้นตอน และเงื่อนไขตางๆ ชัดเจน
๑.๒ รวมเอกสารแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรตามเงื่อนไขของ สกอ. และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๑.๓ ผลงานวิจั ย/ผลการศึกษาความตอ งการบั ณฑิ ต
ของหลั ก สู ต รที่ จ ะเป ดใหม รวมทั้ ง ผลการวิเ คราะห
ความสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห ง ชาติ ความพร อ มของมหาวิ ท ยาลั ย
ในการเปดหลักสูตรนั้นๆ (อาจใชเอกสารหลักสูตรที่มี
ขอมูลดังกลาวอยูในภาคผนวก)
๑.๔ ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุง
หลักสูตร (ความกาวหนาทางวิชาการ ความคิดเปนของ
ผูใชบัณฑิต ฯลฯ
๑.๕ เอกสารหลั ก สู ต รที่ ผ า นการอนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย
๑.๖ สําเนาหนังสือสงหลักสูตรถึง สกอ.
๑.๗ สําเนาหนังสือตอบรับหลักสูตรของ สกอ.
๑.๘ บันทึกการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติที่กําหนด

๕

เกณฑมาตรฐาน

แนวทางดําเนินงาน

๒. มี ร ะบบและกลไกการป ดหลั ก สู ตรตามแนวทางปฏิบั ติที่ ๒.๑ มีการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนกี่ดําเนินงานและการอนุมัติการ
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม ปดหลัก สูตร โดยพิจารณาหลั กสูตรที่ ไมสอดคลองกั บความตองการ
บัณฑิตในตลาดงาน หลั กสู ตรที่มี ผูส มัครเรียนนอย หรือ หลั กสู ตรที่
ระบบที่กําหนด
องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเปนตน
๒.๒ เมื่ อ หลั ก สู ตรใดเขาเกณฑ ข องการป ดหลั ก สู ตร ให เ สนอเรื่ อ ง
ผ า นการอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการต า งๆ ตามที่ ส ถาบั น กํ า หนด
เชน คณะกรรมการบริหารคณะ สภาวิชาการ เปนตน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภาย ๓๐ วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
๓. ทุ กหลั กสูต รมีการดํ า เนินงานให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน ๓. ทุ ก หลั ก สู ต รดํ าเนิ น การบริ ก ารจั ด การให เ ป น ไปตามประกาศ
หลั ก สู ต รระดั บอุ ด มศึ ก ษ า และกรอบมาต รฐ านคุ ณ วุ ฒิ กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานและแนวทางการบริหาร
ระดั บ อุดมศึ กษาแห ง ชาติ (การดํ า เนินงานตามกรอบมาตรฐาน ตามเกณฑ ม าตรฐานและ/หรื อ ตามตัวบ ง ชี้ความสํ าเร็ จ ตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผล มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา
๓.๑ หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนต อ งเป น ไปตามเกณฑ
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ มาตรฐานหลักสูตร และยังตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอด
สอน”กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กํา หนดในภาคผนวก ก )
สําหรับ หลั กสู ตรสาขาวิ ชาชีพตองไดรับการรับรองหลั กสู ตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ

เอกสาร หลักฐานที่ควรจัดเก็บ
๒.๑ เอกสารและคูมือการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
๒.๒ บันทึกการประชุมเพื่อชี้แจงแนว
ปฏิบัติที่กําหนด
๒ . ๓ เ อ ก ส า ร ก า ร เ ส น อ ขอ ป ด
หลั ก สู ต รเสนอต อ คณะกรรมการ
ระดับตางๆ (ถามี)
๓.๑ เอกสารหลัก สูตร คําสั่ งแตงตั้ง
อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยประจํา
ห ลั ก สู ต ร อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า
วิ ท ยานิ พ นธ อาจารย ผู ส อบ
วิทยานิพนธและ สมอ. ๐๗-๐๒ หรือ
๐๗-๐๓ หรือ ๐๗-๐๔ หรือ ๐๗-๐๕
สําหรั บ หลั ก สู ตรที่ยัง ไม ไดป รั บ ปรุ ง
ตาม TQF
๓.๒ เอกสาร มคอ.๒ มคอ.๓ มคอ.๔
มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗

๖

เกณฑมาตรฐาน

แนวทางดําเนินการ

เอกสาร หลักฐานที่ควรจัดเก็บ

๓.๒ มีก ารดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุ ดมศึก ษา
แหงชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง โดยกํ าหนดตัวบง ชี้และเกณฑการประเมินที่ สะทอ นการ
ดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรืสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตร
ใดยังไม มีป ระกาศมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาหรื สาขาวิชาควรประเมินตาม
ตัวบงชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุน
การเรี ย นการสอน การสนั บ สนุ น และการให คํ า แนะนํ า นั ก ศึ ก ษา
ความตอ งการของตลาดแรงงาน หรื อ ความพึ ง พอใจของผู ใ ชบั ณฑิ ต
มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่กําหนดและรายงาน
ผลการดําเนินการตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน
๓.๓ สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษา
อยางระเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการ
รับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลัก สูตรควรมีผูท รงคุณวุฒิ
จารสภาหรือ องคก รวิชาชีพ อยางนอ ย ๑ คน ในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร และดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรืองคกร
วิชาชีพ ที่เ กี่ ยวของก อนการรั บนัก ศึก ษาและจั ดการเรี ยนการสอนและ
ดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง

๓.๓ บั น ทึ ก การประชุ ม อาจารย ป ระจํ า
หลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตร
๓.๔ เอกสาร/หลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ แ สดงว า
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รเป น ไปตาม
มาตรฐาน

๗
เกณฑมาตรฐาน
๔. มีคณะกรรมการรั บผิ ดชอบควบคุมกํ ากั บใหมี การ
ดํ า เนิ น การได ค รบถ ว นทั้ ง ข อ ๑ ข อ ๒ และข อ ๓
ขางตนตลอดเวลาที่ จัดการศึก ษา และมีก ารประเมิ น
หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รอย า งน อ ยตามกรอบเวลา
ที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลั กสูตรฯกรณีหลั กสูตร
ที่ ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึก ษาแหงชาติจ ะตอ งควบคุม กํากั บให การ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมิน
๕ ข อ แรกและอย า งนอ ยร อ ยละ ๘๐ ของตัว บ ง ชี้ ที่
กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร

แนวทางดําเนินการ
๔. แตง ตั้ง คณะกรรมการรั บ ผิ ดชอบควบคุม กํ ากั บ ให มี ก าร
ดํา เนิน การไดค รบถ ว นทั้ ง ขอ ๑ ข อ ๒ และข อ ๓ ขา งต น
ตลอดเวลาที่ จั ดการศึก ษา และมี ก ารประเมิ นหลั ก สู ตรทุ ก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลั กสู ตรฯ กรณีหลั กสู ตรที่ ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ จะต อ งควบคุ ม กํ า กั บ
ใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมิน
๕ ขอ แรกและอยา งนอ ยร อ ยละ ๘๐ ของตัวบ ง ชี้ที่ กํ าหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร
๔.๑ สรางกลไกกํ ากั บ ดูแลให ทุก หลั ก สู ตรดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสู ตรมาตรฐานวิชาชีพ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ
๔.๒ จัดใหมีกี่ประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตาม
ตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดอยางนอยทุกปการศึกษา เพื่อวัด
คุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพียงใด

เอกสาร หลักฐานที่ควรจัดเก็บ
๔.๑ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง /การมอบหมายความ
รั บ ผิ ด ชอบกํ ากั บ และประเมิ น การบริ ห าร
จัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
๔.๒ บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ/
คณะทํางานตามขอ ๔.๑
๔.๓ เครื่องมือกํากับการบริหารหลักสูตรและ
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตร
๔.๔ รายงานประเมิ นผลการกํ ากั บ ติดตาม
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รที่ ส ามารถ
ชี้ ค วามสํ า เร็ จ ตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด
ความสํ าเร็จ ที่กําหนดไวของแตละหลักสูตร
(ทุกหลักสูตร)

๘
เกณฑมาตรฐาน
๕. มี คณะกรรมการรับ ผิดชอบควบคุม กํากับ ให มีก าร
ดํ า เนิ น การได ค รบถ ว นทั้ ง ข อ ๑ ข อ ๒ และข อ ๓
ขา งต นตลอดเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา และมี ก ารพั ฒ นา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ ๔ กรณี
หลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมิน
ครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร

แนวทางดําเนินการ
๔.๓ กํ า หนดระบบการรายงานผลการดํา เนิน งานตามตั วบ ง ชี้ ที่
กําหนดของแตละหลักสูตร โดยจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบ
กรอกข อ มู ล ตัว บ ง ชี้ วิ เ คราะห ผ ลการประเมิ น และแนวทางการ
ปรั บ ป รุ ง ห รื อ พั ฒ น า เส น อ ต อคณะ กร ร ม ก าร ที่ เ กี่ ย วข อ ง
๕ คณะกรรมการ/คณะทํางานตาม ขอ ๔ รับผิดชอบควบคุมกํากับ
ให มี การดําเนินการไดครบถวนทั้ งขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ขางตน
ตลอดเวลาที่ จั ดการศึก ษา และมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ตรตามผลการ
ประเมิ นในขอ ๔ กรณีห ลั กสู ตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ จะต อ งควบคุ ม กํ า กั บ ให ก าร
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอที่ ๓ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัว
บงชี้และทุกหลักสูตร คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร
ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที่ไดจาก
ขอ ๔ จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบง ชี้
ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร

เอกสาร หลักฐานที่ควรจัดเก็บ
๕.๑ รายงานการประเมิ น ผลการ
กํ า กั บ ติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การ
หลั ก สู ต รที่ ผ า นเกณฑ ป ระเมิ น ทุ ก
ตัวชี้วัดทุกหลักสูตร

๙

ขอมูลสําคัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เพื่อ ให คณะกรรมการพัฒ นาและบริห ารหลั กสู ตรมีขอมู ลสนับ สนุนการปฏิบัติหนาที่ กรรมการ
ในตอนที่ ๒ ของคูมือฉบับนี้ไดจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับระบบการเปด – ปดหลักสูตรตางๆ ไวดังนี้
๑. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
๒. แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๖. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๗. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒
๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๙. สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๑๐. ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

๑๐

ตอนที่ ๒
ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ

๑๑
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เพื่อใหแนวทางปฏิบัติและวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรคณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด มีหลักเกณฑวิธีปฏิบัติเปนไปในทางเดียวกัน และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Nationnal Qualifications
Framework (NQF) ) งานหลั กสูตรและการสอน สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร อ ยเอ็ ด การเห็ นควรให กํ าหนดแนวทางปฏิบั ติในการขอเป ดหลั ก สู ตรใหม ขอป ดหลั ก สู ตร และการ
ดําเนินการบริ ห ารจั ดการใหบ รรลุตามมาตรฐานของตัวบ ง ชี้ที่ 2.1 ระบบกลไกการพั ฒ นาและบริ ห าร
หลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจําแนกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ การจัดทําหลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปด
สอนในระดั บ และสาขาวิชานั้ นมาก อ น) และการปรั บปรุง หลั กสู ตรที่ มี /ใชจั ดการศึก ษามาแล ว ซึ ง มี
กระบวนการปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้
๑. การจัดทําหลักสูตรใหม
๑.๑ หลักสูตรที่จะจัดทํา/พั ฒนาขึ้นใหมจะตองเปนหลักสู ตรที่อยูในแผนพัฒนาหลักสูตรที่
ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว โดยเงื่อนไขและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
หลักสูตร เปนดังนี้
๑.๑.๑ คณะ/วิทยาลัยเสนอแผนพัฒนาหลักสูตร ทั้งแผนจัดทําหลัก สูตรใหมและแผน
ปรั บปรุง หลั กสู ตรเป นแผนระยะยาว (แผน ๕ ป ) โดยแตล ะป กําหนดชื่อหลัก สูตรที่ จะจัดทําและ/หรื อ
ปรับปรุงอยางจัดเจน
๑.๑.๒ กรณีเสนอเพื่อจัดทําหลักสูตรใหม คณะ/วิทยาลัยควรมีขอมูลประกอบการพิจารณา
ดังนี้
๑) เหตุผลความจําเปน และ/หรือความตองการใชบัณฑิต และความตองการรับ
บริการศึกษาในสาขาวิชาที่เสนอพัฒนา (อาจเปนผลการวิจัย/สํารวจความตองการ หรืออื่นๆ)
๒) ศักยภาพของคณาจารยที่จะทําหนาที่สอนและบริหารจัดการหลักสูตรที่เสนอ
พัฒนา
๓) คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
๔) สิ่งสนับสนุนที่จะขอจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเพื่อการใหบริการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรที่เสนอพัฒนา
๑.๑.๓ กรณีก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สูตร ขอ มู ล ประกอบที่ สํ าคัญ คือ บั นทึ ก การประชุม ของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณาจารยประจําหลักสูตรที่อาจมี
ขอเสนอใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น หรือตองมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนไป
ตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

๑๒
๑.๑.๔ การเสนอแผนพัฒนาหลักสูตร ตามขอ ๑.๑.๑ ควรเสนอผานคณะกรรมการบริหาร
คณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ
๑.๒ หลักสูตรที่เสนอพัฒนา จะตอ งสอดคลองกั บนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ
และความตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
๑.๓ กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไปจะตองสอดคลองกั บ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และสาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามที่ สกอ. กําหนด
๑.๔ หลั กสู ตรที่พั ฒ นาใหม ตอ งมี โ ครงสร างและมาตรฐานตามเกณฑม าตรฐานหลั กสู ตรที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทั้ งสอดคลองกับ นโยบายและ/หรือหลั กเกณฑ ที่กระทรวงศึก ษาธิการ
กําหนด (ถามี)
๑.๕ หลั ก สู ตรที่ พั ฒ นาใหม จ ะตอ งผ านการพิ จ ารณากลั่ นกรองจากคณะกรรมการระดั บ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยกอนการเปดสอน
ทั้งนี้การขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหมใหกระทําพรอมกับการขออนุมัติหลักสูตร (เมื่อสภาอนุมัติหลักสูตร
แลวถือวาสภาอนุมัติการเปดสอนสาขาใหม)
๑.๖ การอนุมัติหลักสูตรตามขอ ๑.๕ ควรดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกอนการเปด
การเรียนการสอนอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
๑.๗ หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย ต อ งเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อพิจารณา
รับ ทราบหรื อ รั บรองหลั กสู ตร หากไม ไดดําเนินการตามระยะเวลาที่ กํ าหนดอาจไม ไดรับ การพิ จารณา
รับทราบหรืรับรองหลักสูตร
๑.๘ เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
๑.๘.๑ แบบรายงานขอ มู ล การพิ จ ารารายละเอี ยดของหลั ก สู ตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ (ปริญญาตรี โท เอก หรือตามระดับของหลักสูตรที่เสนอพัฒนา) ที่กรอกขอมูลครบถวน โดย
อธิการบดีลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลทั้งหมด พรอมประทับตราสถาบันทุกหนา
๑.๘.๒ สําเนามติสภามหาวิทยาลัย ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
๑.๘.๓ เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ จํานวน ๕ เลม โดยหลักสูตรที่เสนอตองมีหัวขอและ
รายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑.๘.๔ แผนบันทึกขอมูล (CD/Ciskette)
๑.๘.๕ หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรืออางถึง อาทิ ระเบียบหรือขอบังคับ รายชื่อ
คณะกรรมการพัฒ นา/ปรับ ปรุง หลัก สูตร ผลการวิพากษห ลักสู ตร ฯลฯ ให จัดทํ าเอกสรผนวกแนบทาย
หลักสูตรฉบับสมบูรณ

๑๓
๒. การปรับปรุงหลักสูตร จําแนกไดเปน ๒ ลักษณะ ไดดังนี้
๒.๑ หลั กสู ตรฉบับปรับปรุ งมาก (เป นการปรั บปรุง ในสาระสําคัญ ของหลัก สูตร อาทิ
วัตถุป ระสงคของหลักสู ตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อ หลักสู ตร ชื่อปริญ ญา เนื้อหาสาระสําคัญ ในหวดวิชา
เฉพาะและระบบการศึกษา หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา) มีแนวทาง/เงื่อนไขการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑.๑ ผู รั บ ผิ ดชอบหลั ก สูตรควรเสนอแผนปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรร วมกั บ แผนพั ฒ นา
หลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย
๒.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรหลังจากมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับ อุ ดมศึก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จะตอ งดําเนินงานให ส อดคล อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ดมศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ องแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึก ษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และสาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแงชาติ ตามที่ สกอ. กําหนด
๒.๑.๓ ขอมูลที่สนับสนุนที่สําคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ควรประกอบดวย
๑) ผลการประเมินการดําเนินการตามหลักสูตรในการจัดการศึกษาในปทผี่ า นๆ มา
๒) บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจํา
หลักสูตร/อาจารยผูสอนเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
๓) ผลสํารวจความคิดเห็น/ความตองการของผูใชบัณฑิตและ/หรือศิษยเกา
๔) ตารางเปรี ยบเทียบประเด็นสํ าคัญ ที่ เปลี่ ยนแปลง/ความแตกตางระหวาง
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุง
๒.๑.๔ หลั ก สู ตรที่ ป รั บ ปรุ ง ตอ งมี โ ครงสร างและมาตรฐานตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลั ก สู ต รที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ นโยบาย และ/หรื อ เกณฑ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ถามี)
๒.๑.๕ หลักสูตรที่ปรับปรุงตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับ
คณะ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ ละสภามหาวิทยาลัยกอนการใช
จัดการศึกษา
๒.๑.๖ หลัก สู ตรที่ ไดรับ ความเห็ นชอบหรือ อนุมั ติจากสภามหาวิทยาลัยแล ว ตอง
เสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตไ ดรับความเห็นชอบหรืออนุมั ติ
เพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด อาจไมไดรับการ
พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร
๒.๑.๗ เอกสารที่เสนอสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
๑) แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ (ปริญญาตรี โท เอก หรือตามระดับของหลักสูตรที่เสนอพัฒนา) ที่กรอกขอมูลครบถวน โดย
อธิการบดีลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลทั้งหมด พรอมประทับตราสถาบันทุกหนา
๒) สําเนามติสภามหาวิทยาลัย ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
๓) เอกสารหลัก สูตรฉบั บสมบูร ณ จํ านวน ๕ เล ม โดยหลัก สูตรที่เ สนอตอ งมี
หัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

๑๔
๔) แผนบันทึกขอมูล (CD/Diskette)
๕) หากมีเ อกสารประกอบหลัก สูตรหรื อที่อ างถึง อาทิ ระเบี ยบหรือ ขอบั งคับ
รายชื่อคณะกรรมากรพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิพากษหลักสูตร ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง ฯลฯ ใหจัดทําเปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสูตรฉบับสมบูรณ
๒.๒ หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (เปนการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อ
รายวิ ชา การเปลี่ ยนรหั ส วิช า การเพิ่ ม รายวิ ชาเลื อ ก และการปรั บ คําอธิ บ ายรายวิช า โดยไม ก ระทบ
โครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ) มีแนวดําเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ ประเด็นที่เสนอขอปรับปรุงตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ระดับ คณะ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลั กสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิท ยาลั ย
กอนจัดการศึกษา
๒.๒.๒ งานหลักสูตรและแผนการเรียนจะรวบรวมและจั ดทําเอกสารการปรับปรุ ง
แกไขหลักสูตร แจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเปนรายภาคการศึกษา
กรณีหลักสูตรใดมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้ง จะรวบรวมและสรุปจัดทําเปนเอกสารฉบับเดียว
๒.๒.๓ เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
๑) แบบเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรที่กรอบขอมูลครบถวนโดยอธิการบดีลง
นามรับรองความถูกตองของขอมูล พรอมประทับตราสถาบันทุกหนา
๒) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง
๓) เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๕ เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล
(CD/Diskette)

๑๕

แนวปฏิบตั ิในการปดหลักสูตร
จากการศึกษาแนวปฏิบัติการเปด และปดหลักสูตรตามมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด มหาวิทยาลัยได
กําหนดขอกําหนดและแนวปฏิบัติสําหรับการปดหลักสูตรไว ดังนี้
ขอกําหนดในการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
สําหรับ หลักสูตรที่ไดรับอนุมั ติจากสภามหาวิทยาลัย สามารถขอปด หรือจะตองดําเนินการป ด
หลักสูตร เมื่อเขาเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑. หลักสูตรไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติหลักสูตร หรือไมไดเปดสอนติดตอกันมาแลว
นอยกวา ๓ ป หรือ
๒. อาจารยประจําหลักสูตรและหรืออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตามทีเ่ กณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด
ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถดําเนินการปรับปุรงหรือปดกอนเวลา ๕ ป (ประกาศระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดให ทุ กหลัก สู ตรตองมีก ารพั ฒ นาให ทั นสมั ย แสดงการปรับ ปรุง ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป)
การปดหลักสูตรจะไมมีผลยอนหลังกับนักศึกษาที่เขาศึกษาในรุนกอนหนานี้ นักศึกษายังคงศึกษา
ตามแผนการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดไว
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรมีความประสงคจะปดกอนระยะเวลา ๓ ป ตามขอ ๑ หรือ ๒ สามารถเสนอขอปด
ไดทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะ
แนวปฏิบัติในการปดหลักสูตร
๑. คณะกรรมการกลั่ นกรองเปด ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรเสนอขอปดหลักสูตรเปนลายลักษณ
อักษรพรอมขอมูลสนับสนุนผานคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
๒. คณะ/วิทยาลัยเสนอขอมูลการขอปดหลักสูตรผานคณะกรรมการวิชาการ
๓. รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานวิชาการ เสนอขออนุมัติการปดหลักสูตรตอ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
๔. งานหลักสูตรและการสอนสํานักวิชาการฯเสนอการอนุมัติการปดหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
(แนบมติการประชุมของสภามหาวิทยาลัย) ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน

๑๖
ขอสรุปเกี่ยวกับกลไกการขอเปดและปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
การขอเปดหลักสูตรใหม
๑. มีแผนพัฒนาหลักสูตรที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยควรเปนแผนรวมทั้งการ
จัดทําหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรเปนแผนระยะยาว (แผน ๕ ป) ที่แตละปกําหนดชื่อหลักสูตรที่
จะจัดทําและ/หรือปรับปรุงอยางชัดเจน
๒. มีงานวิจัยสถาบัน/หรือขอมูลประกอบเหตุผลความจําเปนในการเปดหลักสูตรอยางชัดเจน
๓. มีการพัฒ นาหลักสูตรตามขั้นตอนการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและไดเสนอขอความคิด
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่ นกรองหลั กสูตร กรรมการของสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยพิจ ารณา
อนุมัติ และงานหลักสูตรและการสอนสํานักวิชาการฯ จัดสงเอกสาร/หลักฐานแจงแก สกอ. ภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันที่สภามีมติอนุมัติ
๔. จํานวนการรับนักศึกษาไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ และบรรจุในแผนการ
รับเขานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ที่เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปการศึกษานั้น
การขอปดหลักสูตร
๑. มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของหลักสูตรจากคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร/
คณาจารยประจําหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย มีการกําหนดแผนการปดหลักสูตร รวมถึง
แนวทางการดําเนินการกับนักศึกษาที่ยังตกคางอยูดวย (การปดหลักสูตรไมมีผลกระทบกับนักศึกษาเดิมใน
หลักสูตร แตจะตองดูแลนักศึกษาเดิมตอไปจนจบ)
๒. คณะกรรมการกลั่นกรองเปด ปด หลักสูตรเสนอขอปดหลักสูตรเปนลายลักษณอักษรพรอ ม
ขอมูล สนับ สนุนผานคณะ/วิท ยาลั ย คณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พรอ ม
เหตุผลประกอบในการขอปดหลักสูตร หรือเปนไปตามเกณฑหรือประกาศของมหาวิทยาลัยใหปดหลักสูตร
หรือนโยบายของรัฐ (ไมตองมีวิจัยสถาบัน)
๓. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ มหาวิทยาลัยแจงใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรไปยัง สกอ. เพื่อ
ทราบและปรับปรุงขอมูลในระบบสารสนเทศ ภายใน ๓๐ วัน
๔. กรณีที่ ไมไดเ ป ดสอนเปนเวลาติดตอกั นเกิ น ๓ ป และยัง ไม ป ระสงคจะป ดหลัก สู ตร คณะ/
วิทยาลัยตนสังกัดตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนและแนวทางดําเนินการเพื่อเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการและที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ

๑๗

การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั ก สูตรตามกรอบคุณวุฒิ ร ะดับอุ ดมศึก ษาแห ง ชาติ ในส วนที่ เป นตัวหลั กสู ตรหรื อ
เอกสารหลั ก สูตรจะมี แนวปฏิบั ติไม แตกตางจากการพั ฒ นาหลัก สู ตรระดับ อุ ดมศึกษาที่ผ านมามากนัก
เพียงแตในเอกสารหลักสูตร(มคอ.๒) จะมีหัวขอละรายละเอียดมากกวาเดิม สวนกระบวนการขั้นตอนจะ
ใกล เคียงกั น กลาวคือสามารถจํ าแนกเปน ๒ ประเภท คือ การจัดทํา หลักสูตรใหม และ การปรับปรุ ง
หลักสูตร ที่มีอยูเดิม ซึ่งแตละกรณีมีกระบวนการและขั้นตอนสําคัญๆดังนี้
กรณีจัดทําหลักสูตรใหม มีกระบวนการและขั้นตอนสําคัญๆ ดังนี้
๑. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร โดยเปนคําสั่งแตงตั้งของคณะหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งโดย
ขอกําหนดสําหรับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดใหตองมี
กรรมการอยางนอย ๕ คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และหากมีองกรวิชาชีพตอง
ใหมีองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน (ถามีตัวแทนผูใชบัณฑิตเขามารวมดวยก็จะยิ่งดี)
มีการประชุมและจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง
๒. สํารวจความตองการของผูเ รียน ผูใชบัณฑิต ทองถิ่น และสังคม โดยจัดทําเปนรายงานสรุปผล
การสํารวจ อภิปรายประกอบกับแผน/นโยบายและ/หรือทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จังหวัด ภูมิภาค
ประเทศและโลก
๓. ศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
๔. ศึกษามาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ ของระดับและสาขา/
สาขาที่จะพัฒนาจากกระทรวงศึกษาธิการ (มคอ.) และใชมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวนั้นเปนหลักใน
การพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้คณะ/มหาวิทยาลัยอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งคณะ/มหาวิทยาลัย ตองการให
บัณฑิตสาขา/สาขาวิชาในระดับคูณวุฒินั้นมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา
และระดั บ คุ ณ วุ ฒิ เ ดี ย วกั นของสถาบั นฯอื่ นๆ เพื่ อ ให เ ป นไปตามปรั ช ญาและปณิ ธ านของคณะ/
มหาวิทยาลัยและเปนที่นาสนใจของบุคคลที่จะเลือกหลักสูตรของสถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่กระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก
หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด กรณียังไมมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
มาตรฐานคุณวุฒิสําหรับระดับและสาขา/สาขาวิชาที่ประสงคจะพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตอง
ทํา ความเข า ใจมาตรฐานผลการเรีย นรู แ ตล ะด า นของระดับคุณ วุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุง หลั กสู ต ร
ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒินั้น (มาราตรฐานกลาง) เปน
แนวในการพัฒนาหลักสูตรทั้งนี้คณะ/มหาวิทยาลัยคงสามารถเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งคณะ/มหาวิทยาลัย
ตองการใหบัณฑิตสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒินั้นมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของคณะ/
มหาวิทยาลัย และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะ
รับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู

๑๘
จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๕. จัดทําหลักสูตรตามเกณฑและแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มคอ.๒)
๖. จัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูใชบัณฑิต ตัวแทนของทองถิ่น ฯลฯ
จัดทําเอกสารสรุปการวิพากษและแนวทางการปรับปรุ งแกไขตามขอวิพากษตางๆ พร อมแนบหลักฐาน
หนังสือเชิญ รายชื่อและประวัติยอของผูเขารวมประชุม
๗. จัดทําเอกสารหลักสูตร (ประมาณ ๕ เลม) เสนอคณะ
๘. คณะแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของคณะเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ตามมาตรฐานความสมบูรณและความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะมหาวิทยาลัย ทองถิ่น ประเทศ
ไทย และโลก
๙. คณะกรรมการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแหลั ก สู ต รตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของคณะ(ถามีขอเสนอใหปรับปรุงแกไข)แลวจัดทําเอกสาร(ประมาณ๑๓
เลม)สงใหคณะกรรมการกลั่นกรองนําสงรองอธิการบดี(วิชาการ)เพื่อเสนอสภาวิชาการ
๑๐. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองตาม
มาตรฐาน ความสมบูรณ ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัยทองถิ่น ประเทศไทยและโลก
๑๑. คณะกรรมการจั ด ทํ าหลั ก สู ต รพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก ไขหลั ก สู ต รตามขอ เสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ถามีขอเสนอใหปรับปรุงแกไข) จัดทําเอกสาร (ประมาณ๒๐เลม) สงให
คณะกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ เพื่อเสนอสภาวิชาการ
๑๒. สภาวิชาการพิจ ารณาตรวจสอบความถูกตอ งตามมาตรฐาน ความสมบูร ณและความเป น
ประโยชนตอการพัฒนาในระดับตางๆ และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข (ถามี)
๑๓. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ
(ถามีขอเสนอใหปรับปรุงแกไข) จัดทําเอกสาร (ประมาณ ๒๕ เลม) สงใหฝายเลขาสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัย
๑๔. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ และ/หรือใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
๑๕. กรณี ที่ ส ภามหาวิท ยาลั ยมี ม ติอ นุ มั ติ/เห็ น ชอบหลั ก สู ตรที่ เ สนอ ให ค ณะกรรมการจั ดทํ า
หลักสูตรจัดทําเอกสารหลักสูตรที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย(ถามี) จํานวน ๑๐
เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล(เอกสารหลักสูตร) ๒ แผน สงใหเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ประสานกลุ ม งานหลั ก สู ร และการสอนสํ า นั ก วิ ช าการฯจั ด ทํ า หนั ง สื อ ราชการ เสนอต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน (งานหลักสูตรและแผนการเรียนจะเก็บเอกสารหลักสูตรไว ๑
เลม และแผนบันทึกขอมูล ๑ แผน สวนที่เหลือจะนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

๑๙
กรณีการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรอาจจําแนกเปน ๒ ลักษณะ ไดแกการปรับปรุงระดับมาก ซึ่งอาจเปนการ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขของการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
ขอ ๑๐ ที่อยูทายเอกสารตอนนี้จะพบวา หลักสูตรใหมที่จะใชในปการศึกษา ๒๕๕๓ จะตองเปนหลักสูตร
ที่เกณฑนี้ สวนหลักสูตรที่ไดใชมาแลวก็จะตองดําเนินการปรับปรุงใหเขาเกณฑใหมภายในปการศึกษา
๒๕๕๕ หรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ที่วาใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรใหทันสมัย และการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ
๕ ป หรือเปนการปรับปรุงกอนเวลา ๕ ป เนื่องจากคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรเห็นควรตองปรับปรุง
หลักสูตรใหเหมาะสมและทันสมัยมากขึ้น(ปรับเปลี่ยนเพิ่ม-ลด หนวยกิต และเพิ่ม-ลด รายวิชาในโครงสราง
หลักสูตร มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร วัตถุประสงค ปรัชญา ละสารเดิมของหลักสูตร ฯลฯ) และการ
ปรับปรุงเล็กนอย ซึ่งอาจเปนการปรับปรุงโดยเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตร ที่ไม
กระทบตอโครงสรางของหลักสูตร
ในกรณีการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตรที่เปนการปรับปรุงเล็กนอยนั้น อาจดําเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขานั้นๆ จัดทํารายละเอียดเฉพาะสวนที่ตองการปรับปรุงแกไข พรอมเหตุผล
การประกอบการปรับปรุง แกไข (ไม จําเปนตองเสนอดเปนเอกสารหลักสู ตรทั้ง เลม) เสนอตอคณะ เพื่ อ
พิ จ ารณาเสนอมหาวิ ท ยาลั ยให ดํ า เนิน การเสนอต อ สภาวิ ช าการ สภามหาวิ ท ยาลั ย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษาตอไป สวนการปรั บปรุงหลักสูตรระดับมากนั้นจะตอ งจัดทํ าเอกสารเป น
หลักสูตรปรับปรุงซึ่งจะตองดําเนินการตามขั้นตอนสําคัญๆ ดังนี้
๑. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร โดยเปนคําสั่งแตงตั้งของคณะหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งโดย
ขอกําหนดสําหรับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดใหตองมี
กรรมการอยางนอย ๕ คน ประกอบดวยอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุ ฒิ
หรือผูเ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิช านั้นๆซึ่ งเปนบุคคลภายนอกอย า งนอย ๒ คน และหากมี องคกร
วิชาชีพตองใหมีองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน (ถามีตัวแทนผูใชบัณฑิตเขารวม
ดวยก็จะยิ่งดี) มีการประชุมและจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง
๒. รวบรวมปญหาและประเด็นเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรจากรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรที่ไดจักทําสง สกอ. สํารวจความเห็นของอาจารยผูสอนรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร และอาจ
สํารวจความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต ทองถิ่น และสังคม โดยจัดเปนรายงานสรุปผลการศึกษาปญหา
และประเด็นเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร อภิปรายประกอบแผน/นโยบายและ/หรือทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และโลก
๓. ศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
๔. ศึกษามาตรฐานการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ ของระดับและสาขา/สาขา
ที่จะพัฒนาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (มคอ.๑) และใชมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวนั้นเปนหลัก
ในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้คณะ/มหาวิทยาลัยอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งคณะ/มหาวิทยาลัย ตองการ
ให บั ณ ฑิ ต สาขา/สาขาวิ ช าในระดั บ คุณ วุ ฒิ นั้นมี คุณ ลั ก ษณะเด นหรื อ พิ เ ศษกว า บั ณ ฑิ ต ในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอื่นๆเพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของคณะ/
มหาวิทยาลัย และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะ
รับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่กระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจ าก

๒๐
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก
หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด กรณีที่ยังไมประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
มาตรฐานคุณวุฒิสําหรับระดับและสาขา/สาขาวิชาที่พึงประสงคจะพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตองศึกษาทํา ความเข า ใจมาตรฐานผลการเรีย นรูแ ตล ะดา นของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒินั้น(มาตรฐาน
กลาง) เปนแนวในการพัฒ นาหลักสู ตร ทั้งนี้คณะ/มหาวิทยาลัยยังคงสามารถเพิ่มเติมผลการเรีย นรูซึ่ ง
คณะ/มหาวิทยาลัย ตองการใหบัณฑิตสาขา/สาขาในระดับคุณวุฒินั้นมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา
บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของคณะ/มหาวิทยาลัย และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือ
ผูใช บัณฑิ ตสนใจที่ จะรั บบัณ ฑิ ตเข า ทํา งานเมื่ อสํ า เร็ จการศึก ษา โดยให แสดงแผนที่ ก ระจายความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาใน
หลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๕. ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหสอดคลอง
กับดัชนีมาตรฐานคุณภาพที่ปรับปรุง และใหเปนไปตามเกณฑและแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (มคอ.๒)
๖. จั ดทําเอกสารรายงานรายละเอี ยดในการปรั บปรุ งหลั กสู ตร ที่มี ตารางเปรียบเที ยบใหเ ห็ น
ลักษณะสําคัญของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (สําหรับการปรับปรุงใหเขากรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ น
ครั้งแรก เปนการปรับใหญ ไมตองทําเอกสารชิ้นนี้)
๗. จัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูใชบัณฑิต ตัวแทนของทองถิ่น ฯลฯ
จัดทําเอกสารสรุปการวิพากษและแนวทางการปรับปรุ งแกไขตามขอวิพากษตางๆ พร อมแนบหลักฐาน
หนังสือเชิญรายชื่อและประวัติยอของผูเขารวมประชุม
๘. จัดทําเอกสารหลักสูตร (มคอ.๒) (ประมาณ ๕ เลม) เสนอคณะ
๙. คณะแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของคณะเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ตามมาตรฐาน ความสมบูรณ ละความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ทองถิ่น ประเทศ
ไทยและโลก
๑๐. คณะกรรมการปรับ ปรุ งหลัก สูตรพิ จารณาปรับ ปรุ งแกไขหลัก สูตรตามขอ เสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ถามีขอเสนอใหปรับปรุงแกไข) แลวจัดทําเอกสารหลักสูตร (ประมาณ ๕
เลม) สงใหเลขานุการสภาวิชาการ เพื่อเสนอสภาวิชาการ
๑๑. สงหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองตามมาตรฐาน ความสมบูรณ ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัยทองถิ่น
ประเทศไทย และโลก
๑๒.คณะกรรมการกลั่ น กรองพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต รตามข อ เสนอแนะของ
คณะอนุก รรมการกลั่ นกรองหลั กสู ตรของสภาวิชาการ (ถามี ขอ เสนอใหป รั บปรุง แก ไข) จั ดทํ าเอกสาร
หลักสูตร (ประมาณ ๒๐ เลม) สงใหกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ เพื่อเสนอสภาวิชาการ
๑๓. สภาวิชาการพิจ ารณาตรวจสอบความถูกตอ งตามมาตรฐาน ความสมบูร ณและความเป น
ประโยชนตอการพัฒนาในระดับตางๆ และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข (ถามี)

๒๑
๑๔. คณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
สภาวิชาการ (ถ ามี ขอ เสนอให ป รั บ ปรุ ง แก ไข) จั ด ทํ าเอกสารหลั ก สู ตร (ประมาณ ๔๕เล ม ) ส ง ให ร อง
อธิการบดี (วิชาการ) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
๑๕. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ และ/หรือใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
๑๖. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอ นุมัติ/เห็ นชอบหลัก สูตรที่เสนอ ใหคณะกรรมการปรั บปรุ ง
หลักสูตรจัดทําเอกสารหลักสูตรที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย (ถามี) หลักสูตร
จํ า นวน ๕ เล ม พร อ มแผ น บั น ทึ ก ข อ มู ล (เอกสารหลั ก สู ต ร)จํ า นวน ๒ แผ น ส ง ให ฝ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร(กลุมงานหลักสูตรและการสอนสํานักวิชาการฯ)จัดทําหนังสือราชการสง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน (งายหลักสูตรและการสอนจะเก็บเอกสารหลักสูตร
ไว ๕ เลม และแผนบันทึกขอมูล ๑ แผน สวนที่เหลือจะนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

๒๒
ระบบและกลไกการเปด ปด ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
สาขาวิชา/คณะผูรับผิดชอบหลักสูตร
(สํารวจความตองการของผูใชหลักสูตร)

คณะกรรมการกลั่นกรองเปด ปด ปรับปรุง พัฒนาและบริหารหลักสูตร
ขั้นตอนที
(พิจารณากลั่นกรองกอนเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิ
ทยาลัย่ )๘ (๙)

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี (อนุมัติ)

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
(พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร)

๒๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
---------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใชในปจจุบันใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวนหนึ่งของเกณฑ
การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเพื่อใหการบริหารงาน ดานวิชาการดําเนินไปอยางมี
ประสิ ทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห งพระราชบัญ ญัติระเบี ยบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีวากระทรวงศึกษาธิการจึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
๒. ใหใชป ระกาศกระทรวงนี้ สําหรั บหลัก สูตรระดับ ปริ ญญาตรีทุ กสาขาวิชาที่จ ะเปดใหมและ
หลักสูตรเกา ที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๓. ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิท ยาลั ย เรื่อ ง “เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ตร ระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒
๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ
ตน พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐
๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง“เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ตรพยาบาลศาสตร
ระดับวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐
๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง “เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ตรพยาบาลศาสตร
ระดับวิชาชีพ(ตอเนื่อง ๒ ป) พ.ศ.๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๐
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาของชาติ ปรั ชญาของการอุ ดมศึก ษา ปรั ชญาของสถาบันอุ ดมศึก ษาละมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุง เนนการผลิ ตบั ณฑิตให มีความรอบรู ทั้ง ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติสามารถนําไปประยุกตใหไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการสิเคราะหและสังเคราะหอยาง
เปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมี
คุณธรรมและจริยธรรม
๕. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัป ดาห สถาบัน อุดมศึกษาที่ เปดการศึกษาภาคฤดูรอ น
ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ

๒๔
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี้
ระบบจตุ ร ภาค ๑ ป ก ารศึ ก ษาแบ ง ออกเป น ๓ ภาคการศึ ก ษาปกติ ๑ ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
ระบบจตุ ร ภาค ๑ ป ก ารศึ ก ษาแบ ง ออกเป น ๔ ภาคการศึ ก ษาปกติ ๑ ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห
สถาบั นอุ ดมศึก ษาที่จั ดการศึก ษาระบบอื่ น ให แสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บระบบการศึก ษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิต กับระบบวิภาคไวในหลักสูตรใหจัดเจนดวย
๖. การคิดหนวยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญญาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่งโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่งโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค
๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
๗.๑ หลั กสูตรปริญญาตรี (๔ป) ให มีจํ านวนหนวยกิตรวม ไม นอยกวา ๑๒๐ หนวยกิ ต
ใชเ วลาศึกษาไม เกิน ๘ ปการศึก ษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม เกิน ๑๕ ปก ารศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๗.๒ หลั กสูตรปริญญาตรี (๕ป) ให มีจํ านวนหนวยกิตรวม ไม นอยกวา ๑๕๐ หนวยกิ ต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๘๐ หนวย
กิตใชเลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๘ ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๖ ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลั ก สู ตรปริ ญญาตรี (ตอเนื่อ ง) จะตอ งถือ เป นส วนหนึ่ง ของหลั กสู ตรปริ ญ ญาตรี และ
จะตอ งสะท อ นปรั ชญาและเนื้อหาสาระของหลัก สู ตรปริ ญ ญาตรี นั้นๆ โดยครบถวน และให ระบุ คําวา
“ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
๘. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรีโดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาดังนี้

๒๕
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูอยางกวางขวาง
มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามาถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปน
อยางดี
สถาบันอุดมศึก ษา อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือลักษณะ
บูรณาการใดๆก็ได โดยผสมผสานเนื้อ หาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสั งคมศาสตร มนุษยศาสตร
ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสักสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชา
ศึกษาทั่วไปโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่
ไดศึกษามาแลวในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือระดับอนุปริญ ญา ทั้ งนี้จํานวนหนวยกิ ต ของ
รายวิชา ที่ไดรับการนยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๘.๒ หมวดวิชาศึกษาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ เพื่อมุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี้
๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตวิชาเฉพาะรวม ไมนอยกวา
๑๑๔ หนวยกิต
๘.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกิต
๘.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต
สถาบันอุ ดมศึกษา อาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู
หรือ วิชาเอกและวิชาโทก็ได วิชาเอกจะตองมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา ๓๐ หนวย และวิชาโท ตองมี
จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู ตองเพิ่มจํานวนหนวยกิ
ตของวิชาเอกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิตและใหจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใหมีจํานวน
หนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรง หรือ สัมพันธกับสาขาที่เปดการสอนไมนอยกวา ๕ คน และในจํานวนนั้น
ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชาย
ศาสตราจารยอยางนอย ๒ คน ทั้งนี้ อาจารยประจํ าในแตละหลั กสูตรจะเปนอาจารยประจําไมเกินกวา
๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได

๒๖
๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑. การลงทะเบียน ใหลงทะเบียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ใน
แตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมตรงเวลา และจะสําเร็จการศึกษาไดดังนี้
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมนอยกวา ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
สําหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
หากสถาบันอุดมศึกษาใด มีเหตุผลและความจําเปนการลงทะเบียนเรียน ที่มีจํานวนหนวยกิต
แตกตางไปจากเกณฑ ขางตน ก็ อ าจทํ าได แตทั้ ง นี้ตอ งไม ก ระทบกระเทื อ นตอ มาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิต ตามที่ระบุไวในหลักสูตร
๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล เกณฑ
ขั้นต่ําของแตละรายวิชาและเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวย
กิต ที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน จึง
ถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผล และการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้ จะตองกําหนดให
มีคาเทียบเคียงกันได
๑๓. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใด
ยังมิไดกําหนดชื่อปริญญาไวในพระราชกฤษฎีกาหรือ กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริ ญญาในสาขาและอั กษรยอ สําหรั บ สาขาวิชา ให ใชชื่อ ปริญ ญาตามหลั ก เกณฑ ก ารกําหนดชื่อ
ปริญญาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

๒๗
๑๔. การประกั นคุณภาพของหลั ก สู ตร ให ทุ ก หลั กสู ตรกํ าหนดระบบการประกั นคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร
๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑๔.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๑๕. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึก ษาเป นระยะๆ อยางนอ ยทุ ก ๆ ๕ ป และมี ก ารประเมิ นเพื่ อ พั ฒ นา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป
๑๖. ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล า วได หรื อ มี ค วามจํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และ
ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------------------โดยที่เป นการสมควรปรับปรุง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึก ษาที่ใชในปจจุ บัน ให มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการรับรอง
วิทยฐานะ และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
มาตราความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
รัฐ มนตรี วาการกระทรวงศึก ษาธิก ารจึ ง ให อ อกประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารเรื่ อ ง “เกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘” ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารนี้เ รี ยกว า “เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๘”
๒. ให ใชป ระกาศกระทรวงนี้ สํ าหรั บ หลั ก สู ตรระดับ ประกาศนียบั ตรบั ณฑิ ต(การศึก ษา หลั ง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(การศึกษาปริญญาโท)ระดับปริญญาโทและระดับปริญญา
เอก
ทุกสาขาวิชาสําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหม และหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
๓. ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
พ.ศ. ๒๕๓๓” ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อ ง “เกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
๔.๑ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง มุ ง ให มี
ความสั ม พั น ธ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของ
สถาบันอุดมศึก ษาและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ เนนการพั ฒนานัก วิชาการและนักวิชาชีพให มี
ความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และควรเปน
หลักสูตรที่มีลักษณะ เบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ในสาขา
วิช าเดี ยวกั น หรื อ สาขาวิ ชาที่ สั ม พั น ธ กั น ให เ ที ยบโอนหน ว ยกิ ต ไดไ ม เ กิ นร อ ยละ ๔๐ ของหลั ก สู ต ร
ที่จะเขาศึกษา
๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาตางๆ

๒๙
โดยกระบวนการวิจัย เพื่อให สามารถบุกเบิ กแสวงหาความรูใหม ไดอยางอิสระ รวมทั้ ง
มีความสามารถในการสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๕. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษา ที่เปดการศึกษาภาค
ฤดูรอนใหกําหนดระยะเวลา และจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกัน ไดกับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาใด ที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค ๑ ป ก ารศึก ษาแบ ง ออกเป น ๓ ภาคการศึก ษาปกติ ๑ ภาคการศึก ษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ สัปดาห ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห
สถาบั นอุ ดมศึก ษาที่จั ดการศึก ษาระบบอื่ น ให แสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บระบบการศึก ษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบเคียงหนวยกิต กับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
๖. การคิดหนวยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๔ การทํ าโครงงานหรือ กิ จกรรมการเรี ยนอื่ นใด ตามที่ไดรั บมอบหมายที่ ใชเวลาทํ า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค
๖.๕ การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๖ วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่งโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๗. โครงสรางหลักสูตร
๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมต
ลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๗.๒ ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดย
แบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก (๑) ทํ า เฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง มี ค า เที ย บได ไ ม น อ ยกว า ๓๖ หน ว ยกิ ต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือ ทํากิ จกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดย
ไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด

๓๐
แบบ ก (๒) ทําวิทยานิพนธมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชา
อีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายงานวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมี
การคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต
๗.๓ ปริ ญ ญาเอก แบง การศึก ษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจั ยเพื่ อพั ฒนานัก วิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป น แผนการศึ ก ษาที่ เ น น การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่ ก อ ให เ กิ ด ความรู ใ หม
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได โดยไม
นับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๗๒ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป นแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมี การทํ าวิท ยานิพ นธที่มี คุณภาพสูง และ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายงานเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๓๖ หนวยกิตและศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิตและศึกษารายงานวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
๘. การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา
หรือวิทยานิพนธจากหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษา
ที่มีความรู ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิต
ที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญา
เขาสู ก ารศึก ษาในระบบ และแนวปฏิบั ติที่ ดี เ กี่ ยวกั บ การเที ยบโอนของสํ านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๙. จํานวนคุณสมบัติของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา ๕ คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมไดนอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่อาจารยประจํา ตามที่ระบุ
ไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้นและตองมีคุณสมบัติดังนี้
๙.๑ ปริญญาโท
๙.๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสัมพันธกันจํานวนอยางนอย ๓ คน

๓๑
๙.๑.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา หรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ ไม ต่ํ า กว า รองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรื อ สาขาที่ สั ม พั นธกั น และตอ งมี ป ระสบการณ
ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๑.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรืเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษา เพื่อรับปริญญา
๙.๑.๔ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๒ ปริญญาเอก
๙.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวนอยางนอย
๓ คน
๙.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําไดรับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กันและตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

๓๒
๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถา) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๒.๓ อาจารยผสู อบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูท รงคุณวุฒิดังกลาว
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษา เพื่อรับปริญญา
๙.๒.๔ อาจารยผสู อน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาวงวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนใหเปนไปตามขอ ๙.๑.๑ และ ๙.๑.๔ โดยอนุโลม
๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
๑๐.๑ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยปรําจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดุแลไดมากวา ๕ คน
ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๐ คน
๑๐.๒ อาจารยประจํา ๑ คนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
ไดไมเกิน ๑๕ คน
หากเปนอาจารยที่ ปรึ ก ษาทั้ ง วิทยานิพ นธ และการคนควาอิ ส ระให คิดสัดส วนจํ านวน
นัก ศึก ษาที่ ทํ าวิท ยานิ พ นธ ๑ คน เที ยบไดกั บ จํ านวนนัก ศึก ษาที่ คนควา อิ ส ระ ๓ คน ทั้ ง นี้ ให นับ รวม
นักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
๑๐.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ/
หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
๑๑. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา
๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา
๑๑.๓ ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา
๑๑.๔ ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา

๓๓
๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิตใน
แตละภาคการศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังนี้
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา
๓ ปการศึกษา
๑๒.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา
๑๒.๓ ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษา
ไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญ ญาโทแลว เขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษา
ไมเกิน ๖ ป การศึกษา
การลงทะเบียนเรี ยนสําหรับ ผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบั นอุดมศึกษากําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตที่กําหนด
ขางตน ในสัดสวนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวย
กิต แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้ งนี้ตอ งไม กระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา
๑๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
๑๓.๑ ประกาศนียบั ตรบั ณฑิตชั้นสู ง ตอ งเรี ยนครบตามจํ านวนหนวยกิ ตที่ กํ าหนดไว
ในหลักสูตรและตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
๑๓.๒ ปริญญาโท
๑๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก๑ เสนอวิทยานิพนธและผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก๒ ศึก ษารายวิชาครบถวนตามที่ กํ าหนดในหลั ก สู ตร
โดยจะตองไดรัยคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบคะแนน หรือ
เทียบเทา พรองทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งและผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
๑๒.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
และสอบผานการสอบประมาณความรู (Comprehensive
Examination) ดวยขอเขียน/หรือสอบปากเปลาในสาขาวิชานั้น

๓๔
๑๓.๓ ปริญญาเอก
๑๓.๓.๑ แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ เสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ
ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและนอกสถาบัน และ
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยตองไดรับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณวุฒิ
(Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ เสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการ
ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย ดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๑๔. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๑๔.๑ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ให ใ ช ชื่ อ ว า “ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต (Graduate
Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip)” แลวตามดวยชื่อวิชาตอทาย
๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher
Graduate Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย
๑๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณี ที่ ป ริ ญ ญาใดยั ง มิ ได กํ า หนดชื่ อ ไว ในพระราชกฤษฎี ก า หรื อ กรณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดไม มี
การตราพระราชกฤษฎีก าวาดวยปริ ญญาในสาขาวิชา และอั ก ษรยอ สําหรับ สาขาวิชาให ใชชื่อ ปริ ญ ญา
ตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๕. การประกั นคุณภาพของหลั ก สู ตร ให ทุ ก หลั กสู ตรกํ าหนดระบบการประกั นคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร
๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
๑๕.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๑๕.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

๓๕
๑๖. การพัฒ นาหลั ก สูตร ใหทุ กหลัก สู ตรมีก ารพั ฒนาหลั กสู ตรให ทั นสมัย แสดงการปรั บดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึก ษาเป นระยะๆ อยางนอ ยทุ ก ๆ ๕ ป และมี ก ารประเมิ นเพื่ อ พั ฒ นา
หลักสูตรอยางตอเนื่อง ทุก ๕ ป
๑๗. ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล า วได หรื อ มี ค วามจํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่พิจารณา และ
ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๖

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อ แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------------------เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับแนวทางการบริหารจัดการ
และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให มีประสิท ธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการจึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรี ยกวา “แนวทางเกณฑ มาตรฐานหลั กสู ตร ระดับอุ ดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้ เปนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหม และหลักสูตรเกาเพื่อปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน และใหใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
๓. สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และควรกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑม าตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมาตรฐานอื่นๆ
อาทิ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตร สัดสวนนักศึกษาตออาจารยผูสอน
๔. ระบบการจัดการศึกษา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับ กําหนดใหใชระบบทวิภาคเปนระบบมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับ อุดมศึก ษา แตมิ ไดจํ ากั ดใหส ถาบั นอุ ดมศึกษาตองใชร ะบบทวิภาคในการจั ดการศึก ษา
เพี ยงระบบเดียว สถาบั นการศึก ษาสามารถจั ดการศึก ษาระบบอื่ นไดเ ชนกัน อาทิ ระบบไตรภาค หรื อ
ระบบจตุภาค กรณีที่ส ถาบั นอุดมศึก ษาจั ดการศึก ษาระบบอื่น จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบ
การศึ ก ษานั้ นไวใ นหลั ก สู ต รให ชั ดเจนซึ่ ง ประกอบดว ย รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การแบ ง ภาคการศึ ก ษา
ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคการศึกษา การคิดหนวยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติ การ
ฝ ก งานหรื อ การฝ ก ภาคสนาม การทํ า โครงการหรื อ กิ จ กรรมอื่ น ใดตามที่ ไ ดรั บ มอบหมาย รวมทั้ ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิต ระบบดังกลาวกับหนวยกิตระบบทวิภาค
อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปนระบบ
มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล

๓๗
๕. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป มีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยใหศึกษารายวิชา
ตางๆจนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเอง การจัดการเรียน
การสอนควรจัดใหมีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก
และไมควรนํารายวิชาเบื้องตน หรือ รายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาทั่วไป
๖. การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
สถาบันอุ ดมศึกษามีภารกิ จหลั กในการเปดสอนหลั กสูตรระดับปริญ ญา เพื่อ ผลิตบัณฑิ ตที่ มี
ความรอบรูทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติในสาขาวิชาการและวิชาชีพ ตางๆ ออกมารั บใชสั งคม รวมทั้ ง
มุงเนน การเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่ อพัฒนานักวิชาการและนัก วิชาชีพระดับสูงใหสามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรูใหม สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และ
ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา) ควรเป น ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาประเภทอื่ น เช น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย การ
อาชี ว ศึก ษา เป น ต น ดั ง นั้น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในระดับ มหาวิท ยาลั ยที่ จ ะเป ด สอนหลั ก สู ตรระดั บ
อนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเปนในการเปดสอน และตองคํานึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชา
นั้นเปนสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มีการสอนอยูแลวในสถาบันอื่น
๗. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
๗.๑ คุณวุฒิ ของอาจารยป ระจํ าหลั ก สู ตรระดับ อนุป ริ ญ ญาและระดับ ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง
มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตองมีประสบการณในการสอน และไดรับการพัฒนาใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมทั้ ง
ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
๗.๒ อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตาม
เวลาทําการ) ทั้ งนี้ อาจารยประจําในแตละหลัก สูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได และตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่งๆ
เทานั้น
ในกรณีที่เปนหลักสูตรรวม ระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๗.๓ อาจารยประจําหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอมูล รายชื่อและคุณวุฒิของ
อาจารยในแตละหลักสูตร ทั้งคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษ ในแตละภาคการศึกษา สําหรับผูไดรับ
การแตงตั้งเปนคณาจารยทั้ง ๒ ประเภทดังกลาว ในระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนในการทํา
หนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและอาจารย
ผูส อนตามที่ เ กณฑ กําหนด โดยเผยแพร ในอกสารหรือ สื่ ออิ เ ล็ กทรอนิก ส พรอ มทั้ งปรั บปรุ งให ทันสมั ย
ตลอดเวลา และใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรขอมูลดังกลาว เพื่อประโยชนในการผดุง
รักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตอไป
๗.๔ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการสอน การ
พัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

๓๘
๗.๕ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจํา
สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น สวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันก็ได ในกรณีมีความจําเปนอยางยิ่ง เปนสาขาวิชาที่คลาดแคลน
ผูทรงคุณวุฒิ อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ใหทํา
หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม
อนึ่ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธหลักและอาจารยที่ ปรึกษาวิท ยานิพนธร วมอาจเป น
กรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการ และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
๗.๖ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปน
อยางดี ซึ่ งอาจเป นบุคลากรที่ ไมอ ยูในสายวิชาการ หรื อ เป นผู ทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบั น โดยไม ตอ ง
พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจําใน
สถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนบุคลากรประจําใน
สถาบัน หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ
เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนง
ระดับ ๙ ขั้นขึ้นไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่
เกี่ยวของกําหนด
ในกรณี ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกไม มี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิพ นธร วม อาจารยผู ส อบ
วิทยานิพนธหรือ อาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
รองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปน
กรณีๆ ไปโดยความเห็ นชอบของสภาสถาบันอุ ดมศึก ษา และตองแจง คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาให
รับทราบการแตงตั้งนั้นดวย
ผูไดรับ ปริญ ญากิตติมศักดิ์ และศาสตราจารยพิ เศษ ใหประเมินผลงานทางวิชาการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียงและ
ยอมรับใหเทียบเทากับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
๘. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหนับรวมจํานวนนักศึกษา
เกาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย
๙. การสอบผานภาษาตางประเทศ
เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกําหนดใหตองผานภาษาตางประเทศอยางนอย
๑ ภาษา เกณฑดัง กล าวให ใชกับ ผู เ รี ยนเป นรายบุ คคล ผู เ รี ยนในหลั ก สูตรเดียวกั นไม จําเป นตอ งเรี ยน
ภาษาตางประเทศเดียวกันก็ได ภาษาตางประเทศในที่นี้ หมายถึง ภาษาที่เปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา
ความรู เพื่อทําวิทยานิพนธสําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ หากผูเรียนชาวตางประเทศรายใดมีการ
ทําวิทยานิพนธเรื่องที่เกี่ยวของกับประเทศไทย ยอมใหกําหนดเปนภาษาไทยได ยกเวนกรณีที่ผูเรียนเปนคน
ไทยตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศ สวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทยตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศ
เทานั้น

๓๙
๑๐. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากตําราตางๆที่จะใช
ศึกษาตอยอดองคความรูในระดับสากลดวยตนเอง สวนใหญเปนตําราภาษาอังกฤษและควรใหความสําคัญ
กับภาษาไทยเพื่อเปนเอกลักษณและความภาคภูมิใจในความเปนไทย
๑๑. การสอบวิทยานิพนธ ควรเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได โดยเฉพาะวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก ซึ่งมีการแสดงผลงานวิจัยที่สมารถตรวจสอบได
๑๒. การเปดสิชอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ๑)
การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ๑) ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธอยาง
เดียวใหสถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
๑๒.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการซึ่ง เป นที่ ยอบรั บ ในระดับ สากล และเป นผลงานที่ ชี้ชัดไดวาสามารถที่ จ ะสนับ สนุนการวิจั ยใน
สาขาวิชาที่เปดสอนได
๑๒.๒ สถาบันที่จะเปดสอนตองมีหลักสูตรที่ดีมีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือไดและ
มีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ
๑๒.๓ สถาบั นที่ จ ะเปดสอนตอ งมี สิ่ งอํ านวยความสะดวกพร อ มที่ จะรองรับ และสนับ สนุน
งานวิจัยของผูเรียน
๑๒.๔ สถาบันที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
๑๒.๕ สถาบันที่จะเปดสอนควรพรอมที่จะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได
๑๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท ผูสําเร็จ
การศึก ษาระดับ ประกาศนียบั ตรบัณฑิ ต หากตอ งการศึก ษาตอ ในระดับ ที่ สู ง ขึ้น ให เขาศึก ษาในระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐
ของหลักสูตรที่เขาศึกษา
๑๓.๒ หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใชส วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหใชคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา
๑๓.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาศึกษา ๖ ป หรือเทียบเทาปริญญาโท
สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบั ตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทมากอน
๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน
การออกใบปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อปริญญา และชื่อสาขาวิชา ใหตรงกับที่ระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบหรือรับรอง ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือศึกษาตอ

๔๐
๑๕. ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล า วได หรื อ มี ค วามจํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคระกรรมการการอุดมศึกษาที่พิจารณา และให
ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๔๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพิ ม พ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานกากรประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่ อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกั น
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึ ง เห็ นสมควรใหจั ดทํ ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดาน
ตางๆ เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี วาการกระทรวงศึก ษาธิก าร โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงออก
ประกาศไวดังนี้
๑. ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ใหใชประกาศนี้สําหรับกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาและใหใชบังคับตั้งแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกสาเปนตนไป
๓. วัตถุประสงค
เพื่ อ เป นกรอบมาตรฐานให ส ถาบั นอุ ดมศึก ษาใชเ ป นแนวทางในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และ เพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย
๔.๑ ระดับคุณวุฒิไดแก
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ป)
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก

๔๒
๔.๒ คุณภาพของบั ณฑิ ตทุ ก ระดับ คุณวุฒิ และสาขา/สาขาวิชาตางๆ ตอ งเป นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(๒) ดานความรู
(๓) ดานทักษะทางปญญา
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูด า นทักษะพิสยั
โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตร
อยางนอยตองเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๓ ชื่อ ปริ ญ ญา จํ านวนหนวยกิ ต ระยะเวลาในการศึกษา และการเที ยบโอนผลการ
เรียนรู ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไปพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิชาตางๆ ของแตล ะดับ คุณวุฒิ เพื่ อสถาบันอุ ดมศึก ษาไดใชเ ปนแนวทาง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของบัณฑิต
ที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล
๖. ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก ารวาดวยมาตรฐานคุณวุ ฒิ ตามระดับ คุ ณวุฒิ ของแตล ะสาขา/สาขาวิ ชา โดยจั ดทํ า
รายละเอียดของหลั ก สูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอี ยดของประสบการณภาคาม (ถามี )
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชารายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามขอ ๔.๒
๗. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตับบงชี้การประกัน
คุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ
๘. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ ๕ ป
๙. ใหคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาเผยแพร ห ลัก สูตรที่ ดําเนินการไดม าตรฐานตามประกาศนี้
ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๐. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะเปดรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรกตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๓ เปนตนไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศนี้
ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให
การจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้

๔๓
๑๒. ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ข า งต น ได หรื อ มี ค วามจํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให
ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๔๔

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------------------เพื่ อ อนุ มั ติ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
เมื่ อ วัน ที่
๔ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง ออกแนวทางการปฏิบั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิ ของแตล ะดับ และสาขา/สาขาวิชา
ซึ่งครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามแบบ มคอ.๑ ทายประกาศนี้ เพื่อ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึก ษาธิการ
ประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาใหเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตอไป
๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดสองวิธี ดังนี้
๒.๑ ใหประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับ
คุณวุฒินั้น เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
๒.๒ ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่
กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน โดยครอบคลุมหัวขอตางๆตามแบบ มคอ.๒ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ ทายประกาศนี้
๔. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกลของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ตองอนุมัตหิ ลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน
๕. ให ส ถาบั นอุ ดมศึก ษาเสนอหลั ก สู ตรที่ ส ภาสถาบั นอุ ดมศึก ษาให เ ป ดสอนแล วให สํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๖. ใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรูที่ กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุ ดมศึก ษา
แหงชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้นๆ
และธํารงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกลาว โดยดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ พัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอยางตอเนื่อง

๔๕
๖.๒ จัดสรรทรั พ ยากรเพื่ อ การเรี ยนการสอนและการวิจั ยให เ พี ยงพออยางมีคุณภาพ
รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนายงานอื่นเพื่อใชทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๖.๓ จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู
ในทุกๆ ดาน ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๖.๔ จัดใหมีการรายงานผลการจัดการศึกษาเปนรายวอชา ประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ทุกภาคการศึกษา และเปนรายหลักสูตรทุกภาคการศึกษา โดยมีหัวขอตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.
๗ ตามลําดับที่แนบทายประกาศนี้
๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการดําเนินการอยางตอเนื่อ ง และรายงานผล
การจัดการศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษามุกปการศึกษา
๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ ๕ ป
๗. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้
๗.๑ กําหนดตังบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๗.๒ ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตร
๗.๓ รายงานผลการดําเนินการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สาธารณะ
๗.๔ นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมัยอยูเสมอ
๘. ให สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรห ลัก สูตรใหม /ปรับ ปรุ งที่ มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนแลวอยาง
นอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๘.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๘.๒ ผลการประเมิ นคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่ กํ า หนดไวในรายละเอี ยดของหลั ก สู ต ร
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแต
เปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแหง ชาติ เวนแตหลั กสูตรใดที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมิน
คุณภาพจะตอ งเป นไปตามหลัก เกณฑ ที่ม าตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิชานั้นๆ กํ าหนด จึง จะไดรับ การ
เผยแพร กรณีห ลั ก สู ตรใดมีครึ่ ง ระยะเวลาของหั ก สู ตร ๑ ป หรื อ นอ ยกวาให พิ จ ารณาผลการประเมิ น
คุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดี่ยวกัน
๘.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป

๔๖
๘.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมา
ปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนดใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตร
ดังนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษารั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเนื่อง กรณีที่พบวาไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด ใหมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. ขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวของปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔๗

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่ อ เป น แนวทางให
สถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามเจตนารมณของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการไปปฏิบัติตามประกาศดังกลาว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดประสบการณภาคสนาม รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินงานการประสบการณภาคสนาม และรายงานผลการดําเนินการของหลั กสูตรใน
ลักษณะอื่นเพิ่มเติม ดังนี้
“กรณีส ถาบั นอุ ดมศึก ษาใดจะจั ดทํ ารายละเอี ยดของรายวิชา รายละเอี ยดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลั กสูตรในลัก ษณะอื่น โดยไมใชตามแบบ มคอ.๓
มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ที่เป นตัวอยางตามลํ าดับนั้น ใหสถาบันอุดมศึกษาจักทําระบบเก็ บ
ขอมูลรายละเอียดดังกลาวใหครอบคลุมประเด็นตางไ ตามหัวขอใน มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ
มคอ.๗ ที่สามารถอางอิงและตรวจสอบไดตามความจําเปน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารยวิชัย ริ้วตระกูล)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔๘

สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โลกยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอสื่อสารเปนอยางมาก ในดาน
การศึก ษา เกิ ดการเคลื่ อ นยายนักศึกษา ครู อาจารย และบุ คลากรเพื่ อ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรูจ ากตาง
สถาบั นอุดมศึก ษาทั้ ง ในและตางประเทศ นอกจากนี้ ผูที่ ทํ างานและตองการศึกษาเพิ่ ม เติม เพื่ อ พัฒ นา
ศักยภาพการทํางานมีจํานวนมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรับการแลกเปลี่ยน
ดังกลาว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษาใหมีความใกลเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีอื่นๆเพื่อใหเกิดความสะดวกแกการเคลื่อนยายของ
นักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต และนับตั้งแตการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของประเทศ
ตางๆ ในทวีปยุโรป ที่เมือง Bologna ประเทศอิตาลีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเกิดขอตกลง Bologna Process
ประเทศตางๆ ในทวีป ยุโ รปจึ งปรับเปลี่ ยนระบบการจัดการศึก ษาที่มุง เนนมาตรฐานผลการเรี ยนรู ของ
บัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ และขยายผลการดําเนินการไปตามประเทศตางๆ ทั่งโลก
สําหรับประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่ม เติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สง ผลกระทบใหเ กิดการปฏิรูปการศึกษาทุ กระดับ มีก ารเนนหนักให
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหาเปนและเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเปนมหาวิทยาลัย
การเปดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และใหอิสระในการดําเนินการแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลายมีการขยายตัวเพื่อใหประชาชนมีโอกาส
เขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางทั่วถึง ทามกลางสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้กอใหเกิดปญหาตามมา
กลาวคือ จะทําอยางไรใหสังคมเชื่อมั่นไดวาคุณวุฒิที่บัณฑิตไดรับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการดําเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการโครงการจักทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย (Thai Qualifications Framework For Higher Education, TQF:HED) เพื่อเปนเครื่องมือในการนํา
นโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในสวนของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู การปฏิบัติในสถาบั นอุดมศึกษาอยางเปนรูป ธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา
ซึ่ ง เป นการประกั น คุณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด รั บ คุณ วุ ฒิ แ ตล ะคุ ณวุ ฒิ และสื่ อ สารให สั ง คม ชุ ม ชน รวมทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเขาใจตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนา
วามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ

๔๙
๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework For
Higher Education, TQF:HED) หมายถึง กรอบที่ แสดงระบบคุณวุฒิ ก ารศึก ษาระดับ อุดมศึก ษาของ
ประเทศ ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู
ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของ
หลักสูตรในแตระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผล
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิต
บัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู
๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒.๑ ยึดหลัก ความสอดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการนอุดมศึกษาโดย
มุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน
การอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนอาจารย การเรียนรู
ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง
๒.๒ มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ํา
เชิงคุณภาพ เพื่อ ประกันคุณภาพบั ณฑิตและสื่ อสารใหห นวยงานและผูที่ เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากนั้นพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกัน
อยางเปนระบบ
๒.๓ มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและเชื่อมโยง
เปนเรื่อ งเดียวกั น ซึ่งสามารถอธิบายให ผูเกี่ยวของไดเ ขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมี
มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ
๒.๔ มุ ง ใหคุณวุฒิ ห รื อปริ ญ ญาของสถาบั นอุ ดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป นที่ยอมรับ และ
เที ย บเคี ย งกั นได กั บ สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาที่ ดี ทั้ ง ในและต า งประเทศ เนื่ อ งจากกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยเปด
โอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย
โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและความภาคภูมิใจ เปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต
และเปนคนดีของสังคม ชวยเพิ่มความเขมแข็งและขีดความสามรถในการพัฒนาประเทศไทย

๕๐
๓. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓.๑ เพื่อเปนกลไกและเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามทีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ เกี่ ยวกับ มาตรฐานการศึก ษาของชาติ และมาตรฐานการอุ ดมศึก ษาไปสูก ารปฏิบัติไดอยางเป น
รูปธรรมดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนรุของนักศึกษา
๓.๒ เพื่อกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตให ชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บั ณฑิ ต ที่ คาดหวัง ในแตล ะคุ ณวุฒิ /ปริ ญ ญาสาขา/สาขาวิชาตางๆ และเพื่ อ ให ส ถาบั นอุ ดมศึก ษาและ
ผู ท รงคุณ วุฒิ /ผู เ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิ ชาไดใช เ ป นหลั ก และเป นแนวทางในการวางแผนปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการ
เรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
๓.๓ เพื่อเชื่อโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพื่อบุคคลจะไดมีโอกาส
เพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปรงใสสา
มาถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆกับนานาประเทศได
๓.๔ เพื่อชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึก ษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการประกันคุณภาพ
ภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
๓.๕ เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุม
ผูที่เกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
เกี่ยวกับ ความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ทํางานรวมกันทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี
๓.๖ เพื่ อ ประโยชนใ นการเที ยบเคี ยงมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะหวางสถาบั น อุ ดมศึก ษา ทั้ ง ในและ
ตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และการรัยรอง
คุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
๓.๗ เพื่อมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา
๓.๘ เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความเขมแข็ง
๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ (Levels Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปญญาที่ตองการ และความซับซอนของ
การเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติยังกําหนดคุณลักษณะของ
นักศึกษาระดับแรกเขาหลักจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย เพราะเปนพื้นฐานความรู ความสามารถที่
สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

๕๑
คุณวุฒิ ร ะดับ อุ ดมศึก ษาเริ่ ม ตนที่ ร ะดับ ที่ ๑ อนุป ริ ญ ญา (๓ ป ) และสิ้ นสุ ดระดับ ที่ ๖
ปริญญาเอกดังนี้
ระดับที่ ๑ ปริญญาตรี
ระดับที่ ๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๓ ปริญญาโท
ระดับที่ ๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๕ ปริญญาเอก
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แต
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือ
เงื่อนไขอื่นเพื่อใหมั่นใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ในการศึกษาระดับที่สงู ขึน้ และ
ซับซอนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ แบงสายวิชาเปน ๒ สาย ไดแก สายวิชาการ เนนศาสตรบริสุทธิ์
ทางดานศิลปะศาสตรหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้นๆเปน
หลัก ไมไดสัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุงเนนการศึกษาในลักษณะของศาสตร
เชิงประยุกต เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะระดับสูงซึ่งจําเปนตอการประกอบอาชีพ และนําไปสูการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรียนในสายวิชาการควรพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและการดํารง
ชีพในชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวของกับความเขาใจ การวิจัยและความรูทางทฤษฎี
ในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง และพัฒนาความสามารถในกาคิดและการ
แกปญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสายดังกลาวมุจุดเนนที่แตกตางกัน
ซึ่งความสะทอนใหเห็นรายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญและในชื่อปริญญา ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชา
หนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดเงื่อนไข
บางประการของการเขาศึก ษาได เพื่ อ ให ผู เ รี ยนมี พื้ นฐานความรู และทั ก ษะที่ จํ า เป นเพี ยงพอสํ าหรั บ
การศึกษาตอในระดับนั้นๆ และบรรลุผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง

๕๒

โครงสรางของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ซึ่งเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งสูอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น ดังแผนภูมิตอ ไปนี้
ระดับ ปริญญาทางสายวิชาการ
๖
ปริญญาเอกทางการวิจัย
(ปร.ด.)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง

๕

๔

ปริญญาทางสายวิชาชีพ
ปริญญาเอกทางวิชาชีพ
(เชน บธ.ด.,วศ.ด.,ศษ.ด.

ปริญญาโททางการวิจัย
(เชน ศศ.ม.,วท.ม.)

ปริญญาโททางวิชาชีพ
(เชน บธ.บ.,วศ.ม.,ศษ.ม.)

๓
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

๒

ปริญญาตรี
(เชน ศศ.ม.,วท.บ.)

ปริญญาตรี
(เชน บธ.บ.,วศบ.,ศษ.ฐ.ทล.บ.)

๑
อนุปริญญา(๓ ป)

แรกเขา
หมายเหตุ :

เสนทึบ แสดงถึง เสนทางการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิ
เสนประ แสดงถึง เสนทางที่เปนไปไดในการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิและสายวิชา แตอาจตอง
ศึกษา เพิ่มเติมในการเปลี่ยนเสนทางการศึกษาเพื่อใหมั่นใจวานักศึกษามีพื้นฐานความรูและทักษะที่
จําเปนเพียงพอ สําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ

๕๓
๔.๒ การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย
การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง จากประสบการณ
ที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ใหกับบัณฑิตมีอยางนอย ๕ ดานดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยาง
มีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิธีชีวิต
ในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศิลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
(๒) ด า นความรู (Knowledge) หมายถึ ง ความสามารถในความเขา ใจ การนึก คิด และการ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และ
สามารถเรียนรูดวยตนเองได
(๓) ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา (Cognitive Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการวิ เ คราะห
สถานการณและใชความรู ความเขาใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการวิเคราะหและ
การแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนําความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง
(๕) ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึ ง
ความสามารถในการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลขความสามารถในการใช เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา
ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการเรียนรู
ทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
มาตรฐานการเรียนรู คือ ขอกําหดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรูทั้ง
๕ ดานที่ไดรับการพัฒนาดังกลาว และแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรู
เหลานั้นไดอยาเปนที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว
มาตรฐานผลการเรียนรุซึ่งมีอยางนอย ๕ ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น
ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการ
เรียนรูของระดับคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิ
ที่ต่ํากวาดวย
มาตรฐานผลการเรียนรุดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวาบางสาขา/สาขาวิชา
นักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี และนักกฎหมาย เปนตน
มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานสติปญญา จะเกี่ยวของโดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่
เรียน รายละเอียดซึ่งตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับ
คุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา

๕๔
มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะความสัม พันธ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มุ งหวัง ให
นักศึก ษาทุ กคนไมวาจะเปนระดับคุณวูมิและสาขา/สาขาวิชาใด ตอ งบรรลุม าตรฐานผลการเรียนรูดาน
เหลานี้
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู แตสําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูนี้
ตองเนนใหมีความชํานาญมากกวานักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ เชน นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะตองมีความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทาง
ปญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับแรกเขา (สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพื้นฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาจะตองสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มีพื้นฐานความรูและทักษะ เพียงพอที่จะเขาศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่นี้รวมถึงความรูความสามารถในสาระการเรียนรูทั้ง ๘
กลุมตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค และ
ประยุกตใชความรูและทักษะทางปญญาเหลานั้นเขากับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนในสถานการณใหมๆ ได ซึ่ง
นักเรียนบางคนอาจมีพื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับสาขาวิชาที่เขาเรียนไมเพียงพอ ตองเสริม
ความรูพื้นฐานเพื่อใหมันใจวานักเรียนมี ทักษะที่จํ าเปนทางภาษา ทัก ษะทางการเรี ยน และพื้ นฐานทาง
วิชาการเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดสําเร็จ ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควรจะตองมีมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน ดังนี้
(๒) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความเขาใจและซาบซึ้ งในคานิยมของคนไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรมสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยมสวนตัวดวยความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาซึ่งเปนความขัดแยงทางคานิยม สามารถสรุปผล
การโตแยงและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ไดทําลงไป
(๒) ดานความรู
มีความเขาใจอยางครอบคลุมถึงความรู และทักษะที่สําคัญในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม
ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมพัฒนาบุคลิกภาพ (สุขศึกษา
และพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ มีการเพิ่มเติมองคความรู
ในกลุ ม สาระ/สาขาที่ เ ลื อ กเรี ยนเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการศึก ษาต อ ในระดั บ อาชีว ศึก ษาหรื อ ใน
ระดับอุดมศึกษา

๕๕
(๓) ดานทักษะทางปญญา
มีความเขาใจในแนวคิด หลั ก การและทฤษฎีที่ สําคัญในวิชาที่ ศึก ษา มี ความสมารถในการ
ประยุกตใชความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยงและปญหาใหมๆ ในวิชาตางๆ ที่เรียนและใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอื่นๆ สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใช
ในการวิเคราะหปญหาเหลานั้น
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่มและพัฒนาการ
เรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองไดโดยมีการแนะนําบางเล็กนอยสามารถที่จะ
ไววางใจใหทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัยการแนะนําปรึกษาแตเพียง
เล็กนอย สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุงหมายรวมกัน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจนใชทักษะทางคณิตศาสตร
ขั้นพื้นฐานในการแกไขปญหาในการศึกษาในการทํางาน และในสภาพแวดลอมของสังคมสามารถสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับที่ ๑ ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อยางนอยตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจั ด การป ญ หาทางคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และวิชาชี พ โดยใชดุล ยพิ นิจ ทางคานิย ม
ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่นและเขาใจโลก
เปนตน
(๒) ดานความรู
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนธรรม ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีในองค
ความรูที่เกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานใน
สาขาวิชาและตระหนักถึงงานวิจั ยในป จ จุบั นที่ เ กี่ยวกั บ การแก ปญ หาและการตอ ยอดองคความรู ส วน
หลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆ
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษา
ปญหาที่คอ นขางซับซ อนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอ ยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจ
อันถอ งแท ในเนื้อหาสวาระทางวิชาการและวิชาชีพ สํ าหรั บหลั กสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการ
ปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม

๕๖
(๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิก
ของกลุ ม สามารถแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู นําในสถานการณที่ ไม ชัดเจนและตอ งใชนวัตกรรมใหมๆ ในการ
แกป ญหา มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห ปญ หาไดอ ยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ ม
ผูรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูล
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตดตางกะชันได
ระดับที่ ๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต อยางนอยตอง
เปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใชการวินิจฉัยทางคานิยม
ทางศิล ธรรม ทางความรู สึ ก ของผู อื่ น ทางคานิย มพื้ นฐานและทางจรรยาบรรณวิ ชาชีพ แสดงออกซึ่ ง
พฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยมและ
ความสําคัญกอนหลัง แสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอโดยคํานึงถึงความเหมาะสมระหวาง
เป าหมายและจุ ดประสงคส วนตัวและส วนรวม เปนแบบอยางและเป นผู นําในการทํ างานทั้ ง ในระดับ
ครอบครัวและชุมชน
(๒) ดานความรู
มีความรูระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาหรือวิชาชีพ ตลอดจนมีความรูใน
สาขาอื่นที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน มีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตลอดจนผลกระทบของความกาวหนาตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถใชความรูทางทฤษฎี และประสบการณทางภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็นหรือปญหาที่
ซับซอน สามารถระบุแหลงขอมูลหรือเทคนิคการวิเคราะหเพิ่มเติมตามที่ตองการและคํานึงถึงสถานการณ
จริงที่แตกตางกันมนการวิเคราะหประเด็น สรุปผลและการจัดทําขอเสนอในการแกไขปญหาหรือกลยุทธใน
การปฏิบัติ
(๔) ดานทักษะและความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถทํางานอยางมี ประสิ ทธิภาพดวยตนเองและเป นกลุม ในสถานการณที่ หลากหลาย
รวมทั้งสถานการณใหมหรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบอยางสูงใน
หนาที่การงานหรือสถานการณอื่นๆ ทางวิชาชีพมีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะใหมๆและความรูที่
ตองการ ทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต

๕๗
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร ละการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุก ตใชเ ทคนิคการวิเ คราะห ที่ ห ลากหลายอยางเชี่ยวชาญฉลาดในการศึก ษา
คนควาและเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร ตอกลุมบุคคล
ตางๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
ระดับที่ ๓ ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อยางนอยตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ เพียงพอที่จ ะ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนอง
ปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึก
ของผูที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุน
อยางจริงจัง ใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอ โตแยง และป ญหาที่ มี
ผลกระทบตอตนเองและผูอื่ น แสดงออกซึ่ง ภาวะผูนําในการส งเสริ มใหมี การประพฤติปฏิบัติตามหลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
มีความรู ความเขาใจอยางถอ งแท ในเนื้อหาสาระหลัก ของสาขาวิชา ตลอดจนหลัก การและ
ทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพ มีความเขาใจ
ในทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนามี
ความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มี
ต อ องค ค วามรู ใ นสาขาวิ ช าและต อ การปฏิ บั ติ ใ นวิ ช าชี พ ตระหนั ก ในระเบี ย บข อ บั ง คั บ ที่ ใ ช อ ยู ใ น
สภาพแวดลอ มของระดับ ชาติและนานาชาติที่ อาจมี ผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้ง เหตุผ ลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(๓) ดานทักษะทางปญญา
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอ
เปนความรูใหม ที่ทาทาย สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะหประเด็นหรื อปญหาที่
ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการ
ใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยาย
องคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ

๕๘
(๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแกไขปญ หาที่ มีความซับ ซอ น หรือ ความยุง ยากระดับ สู งทางวิชาชีพ ไดดวยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และ
รวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ แสดงออก ทักษะการเปนผูนําไดอยาง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม (๕) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถคักรองขอมูลทางคณิตศาสตรและ
สถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่งไป โดย
การนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
ระดับที่ ๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มาตรฐานผลการเรีย นรูแ ตล ะดา นของคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนีย บัตรชั้ นสู ง อยางนอ ย
ตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในเชิงวิชาการและวิชาชีพไดกรณีที่
ปญหาใดมีก ฎ ระเบียบ หรือ ขอมูล ทางจรรยาบรรณในการปฏิบั ติไมเ พียงพอ ก็ส ามารถวินิจ ฉัยไดอยาง
เที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของคานิยมและหลักการที่ดี แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปโดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้น ริ เริ่ มการยกป ญหาทางจรรยาบรรณที่ มีอ ยูเพื่ อการทบทวนและปรั บปรุง แก ไข
สง เสริ มผู อื่นอยางจริ งจั งในการใชวิจ ารณญาณที่ป ระกอบดวยคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ แกไขป ญ หาที่ มี
ผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงภาวะผูนําในการสงเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทํางานและ
ชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
มีความรูอยางลึกซึ้งและทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติในสาขาวิชา
เฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบตอสาขาวิชา ตระหนักถึงการดําเนินการวิจัยใน
ปจจุบันและทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตแนวคิดซึ่งมีผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ
อยางมืออาชีพมีความรูและความเขาใจในกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยางลึกซึ้งในสาขาวิชา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามมารถวิเคราะหสถานการณใหม ๆ ที่ ซับซ อน และใชความรู ทางการวิจัยและการปฏิบั ติ
ลาสุดในการพัฒนาและใชวิธีการแกไขที่เหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเริ่มและวิเคราะหปญหาที่
ซับ ซ อนไดอยางเขม ขนโดยรวบรวมและประเมิ นคําแนะนําของผูเ ชี่ยวชาญจากแหล งตางๆ ตามความ
เหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพรอมทั้งแปลความหมาย และแปลงผลที่เกิดขึ้นนี้ใหเปนความรูทั่วไป
ที่จะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใชทักษะทางปญญาอยางสม่ําเสมอเมื่อตองปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาชีพ

๕๙
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ และสมารถริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชาของ
ตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองไดอยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการทํางานและวางแผนสําหรับการปรับปรุงปฏิบัติตอผูอื่น
และผูและผูรวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยาง
สรางสรรคและแสดงออกความเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน (๕) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร
และสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาป ญหาสรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดย
เจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป น
ทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่
สําคัญ
ระดับที่ ๕ ปริญญาเอก
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอกอยางนอยตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ ซับซอนในบริบททางวิชาการหรื อวิชาชีพ
ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได ก็สามารถ
ใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม แสดงออกหรือ
สื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่ จะไดรับผลกระทบ ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของ
จรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบัน เพื่อทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม
จริ ยธรรมในการจั ดการกับความขัดแยงและป ญหาที่มี ผลกระทบตอตนเองและผูอื่ น แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา
ในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองค
ความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป
นรากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น รูเทคนิคการวิจัยและ
พัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะตองมี
ความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเ คราะห
ประเด็นและปญ หาสํ าคัญ ไดอ ยางสรางสรรค และพั ฒ นาแนวทางการแกไขปญ หาดวยวิธีการใหม ๆ
สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่สรางสรรค โดยบูรณาการ
แนวคิดตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ ศึกษาในขั้นสู ง สามารถออกแบบและดําเนินการ
โครงการวิจัยที่สําคัญ ในเรื่องที่ซั บซอนที่เ กี่ยวกับการพัฒนาองคความรูใหม หรือ ปรับปรุงแนวปฏิบัติใน
วิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ

๖๐
(๔) ดานทักษะความสมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน วิเคราะห
และแกปญ หาที่ซับ ซอ นสูง มากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง ตนเองและองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปน
ผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็นป
ญหาที่สําคัญและซับ ซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา
เฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทาง
การผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแตละดับคุณวุฒิ
จากมาตรฐานผลการเรียนรุของแตระคุณวุฒิในขอ ๔.๓ จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรในแตละละ
ดับคุณวุฒิ ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงคแตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควรมีลักษณะอยางนอยดังนี้
(๒) หลักสูตรคุณวุฒิที่ ๑ ปริญญาตรี
หลัก สูตรปริญญาตรี ตองออกแบบมาเพื่อ พัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม ความรูความเขาใจใน
สาขาวิชาอยางกวางๆ เนนใหรูสึกในบางสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห การพัฒนาและผลการวิจัยลาสุด
นักศึกษาควรตระหนักถึงความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ปริญญาตรีเปนคุณวุฒิขั้น
พื้นฐานสําหรับการเขาสูอ าชีพ ในสาขาตางๆ ที่ใชทักษะความชํานาญสู งและการศึกษาตอระดับที่ สูงขึ้น
ดังนั้นหลั กสูตรจะตองพัฒ นาผูเรี ยนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติใน
วิชาชีพ และพื้นฐานความรูภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ละการวิจัยที่จําเปนตอการศึกษาดวย
(๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอ งการปรับปรุงความรู และทักษะทางวิชาชีพ แตขาดคุณสมบัติในการ
เขาศึกษาตอหรือไมตองการทีจ่ ะศึกษาตอระดับปริญญาโท แตเมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแลว ก็สมารถทีจ่ ะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได โดยอาจตองเรียนรายวิชาเพิม่ เติม
(๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓ ปริญญาโท
หลั กสู ตรปริ ญญาโทมีจุ ดมุ งหมายที่จ ะใหมี คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู และทัก ษะทางดาน
วิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีโดยมุงเนน
การพัฒนาความชํานาญทางดานการวิจัย หรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทางวิชาชีพหลักสูตรจึงอาจเนน
การคนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธ หรืออาจผสมผสานระหวางนักศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ
หรือการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ
(๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะบางสาที่กําหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเปนหลักสูตรที่เปดสอน
ทางดานการแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เชน เภสัชศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย

๖๑
(๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕ ปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอกเปนกลักสู ตรที่เนนใหนัก ศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษา
คนควาที่ลุมลึกในระดับสูงอยางอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการลาสุดขององคความรู ในสาขา/
สาขาวิชาที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกตใชความรูเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาเนื้อหา
สาระของรายวิชาของสาขา/สาขนวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทํ า
วิทยานิพนธเพื่อเพิ่มพูนองคความรูที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวาวิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชาที่สูง
ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาประยุกต
๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
ระบบหนวยกิ ตเป นระบบที่ ใชเ พื่อ อธิบ ายปริ มาณการเรี ยนรู ที่ คาดหวัง วานักศึก ษาจะไดรับ ใน
การศึกษาแตละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํ านวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสู ตรที่สาขา/
สาขาวิชาตางกันแมในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได เชน ระยะเวลาศึกษา ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรี
อาจจะเปน ๔ ป ๕ ป หรื อ ๖ ป ขึ้นอยูกั บ ปริ ม าณการเรี ยนรู ที่คาดหวัง และระดับ ความซับ ซ อ นของ
สาขาวิชานั้นๆ และระยะเวลาเรียนเทากันในหลักสูตรที่ตางกัน อาจนําไปสูคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโทได เพียงแตการเรียนในระดับปริญญาโทเขมขนกวาระดับคุณวุฒิจะขึ้นอยูกับระดับของการเรียน
หรือความซับซอนของการเรียนมากกวาที่จะขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เรียน แมวาจะมีกําหนดหนวยกิตขั้นต่ํา
ของหลัก สูตรไวก็ ตาม (จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาในการศึกษาของหลัก สูตรในแตล ะระดับคุณวุฒิ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร)
๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิที่ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ แสดงถึง
(๑) ระดับคุณวุฒิได แก ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง และปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธกับความซับซอนของการเรียนรู
(๒) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศิลปศาสตร จะใชชื่อ
คุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อทั่วไป
(๓) สาขาวิชาหรือ เนื้อ หาหลั ก ของการเรี ยนรู ซึ่ งอาจเป นสาขาวิชาเดียวหรือ สองสาขาวิชาใน
สัดสวนที่ เท ากัน สองสาขาวิชาในสัดส วนที่ไมเ ทากั น (วิชาเอกและโท) หรื อหลายสาขารวมกั นเปนสห
วิท ยาการ เชน สาขาวิชาการจัดการ ซึ่ งเป นสาขาวิชาเดี่ยว ใชชื่อ คุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิ ต(การ
จัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อ เฉพาะสําหรับสาขาวิชาสิ่งสํ าคัญ คือ การกําหนดชื่อ
คุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาตางๆ ตองเปนมาตรฐานสากล ถูกตอง แมนยํา หลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาในสาขาวิชาตางๆ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๗ การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ
นักศึกษาที่สามารถแสดงไดวามีความรูทัก ษะเพียงพอและเทียบเคียงไดกั บผลการเรียนรู ที่
กําหนดไวในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษาควรไดรับการ
ประเมิ นเพื่ อการเที ยบโอนความรู ห รือ ประสบการณที่มี เ พื่อ การเสริ มการเรี ยนรู ตลอดชีวิตและไมตอ ง
เสี ย เวลาเรี ย นสิ่ ง ที่ ต นรู อ ยู แ ล ว อี ก การเที ย บโอนความรู ห รื อ ประสบการณ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ
เรื่องขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ

๖๒
๕. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู
แสดงไดดังตารางตอไปนี้
ระดับคุณวุฒิ

หนวยกิต
ขั้นต่ํา*

คุณธรรม

ความรู

มาตรฐานการเรียนรู
ทักษะ
ทักษะความ

ทักษะการ

วิเคราะห
จริยธรรม

ทางปญญา สัมพันธระหวา เชิงตัวเลขการสื่อ
บุคคลและ
สารและการใช
ความรับผิดชอบ ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑. ปริญญาตรี
(๔ ป)
๑๒๐
XX
XX
XX
XX
(๕ ป)
๑๕๐
(๖ ป)
๑๘๐
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๒๔ หลัง
XXX
XXX
XXX
XXX
ป.ตรี
๓. ปริญญาโท ๓๖ หลัง
XXXX
XXXX
X XXX
XXXX
ป.ตรี
๔. ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
๒๔
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXX
ป.โท
๕. ปริญญาเอก ๔๘ หลัง
ป.โท
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
หรือ ๗๒
หลัง ป.ตรี
หมายเหตุ: * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑมาตรบานหลักสูตร
X เครื่องหมาย X ที่มีจํานวนนอยตางกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ความรู และทักษะตาง ๆ ในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒ

XX

XXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX

๖. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ
๖.๑ ระดับที่ ๑ ปริญญาตรี
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๒ ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ อยางนอย
ตอไปนี้
(๑) ความรูที่ครอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอด ถึงความ
เขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ

๖๓
(๒) ความสามารถที่ จะตรวจสอบป ญหาที่ซั บซ อนและพัฒ นาแนวทางในการแก ปญ หาไดอ ยาง
สรางสรรค จากความเขาใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของโดยอาศัยคําแนะนํา
แตเพียงเล็กนอย
(๓) ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติที่เ หมาะสมในการคิด
วิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกลที่เหมาะสมในการสื่อผลการคิดวิเคราะห
ตอผูรับขอมูลขาวสารกลุมตาง ๆ
(๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งที่สําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ
(๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งที่สําคัญคือ ความรูความเขาใจ
อยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห
และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(๑) มีความคิดริเริ่มในการแก ไขปญหา และขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคลและของกลุ ม
โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไปปฏิบัติได
(๒) สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาคนควาในสาขาวิชา
ของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการอื่นๆ
(๓) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน
(๔) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ของตนอยูเสมอ
(๕) มี จ ริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ดชอบสู ง ทั้ ง ในบริ บ ททางวิชาการ ในวิ ชาชีพ และชุม ชนอยา ง
สม่ําเสมอ
๖.๒ ระดับที่ ๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถอยาง
นอยตอไปนี้
(๑) ความรู ในระดับ สูง ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ และมี ประสบการณในสาขาวิชา ทั้ง ดาน
วิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก
(๒) ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางสรางสรรคในการวางแผนและการ
วิจัยดวยความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งทั้งภายในและภายนอกสาขา
(๓) ความสามารถในการเลือกใชเทคนิคตางๆ ทางคณิตศาสตร และเทคนิคเชิงวิเคราะหอื่นๆ ใน
การคนควาและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวคิดริเริ่มใหมๆ ดวยปาก
เปลา ดวยการเขียน และการใชสื่ออิ เล็กทรอนิคสเพื่ อสื่อสารกับ ผูฟงกลุมตางๆ ไดแก กลุมวิชาการกลุ ม
วิชาชีพและชุมชน
(๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การงานและการ
ประกอบวิชาชีพ

๖๔
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(๑) สามารถนํ า ความรู ใ นภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ทั้ ง ภายในและภายนอกสาขาวิ ช ามา
ประยุกตใชอยางกวางขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาใหม
(๒) แสดงออกซึ่งภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพในการริเริ่มดําเนินการเรื่องสําคัญๆ ในที่ทํางาน และ
ในชุมชนโดยคํานึงถึงผูอื่น โดยสอดคลองกับคานิยมและหลักแหงจริยธรรม
(๓) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในทางบวกตอผูอื่น และภาวะผูนําในการดํารงชีวิตในวิชาชีพและชุมชน
(๔) มีสวนรวมและชวยในการริเริ่มวางแผนใหผูอื่น เพื่อใหผูคนเหลานั้นมีพัฒนาการที่ทันตอความ
ความกาวหนาในสาขาวิชาชีพของตน
๖.๓ ระดับ ๓ ปริญญาโท
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๔ ปริญญาโท โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ อยางนอยตอไปนี้
(๑) ความเขาใจอยางถอ งแท ในทฤษฎีผลการวิจัยและพัฒ นาการลาสุดในระดับแนวหนาทาง
วิชาการหรือการปฏิบัตในวิชาชีพ และสิ่งที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเหลานี้ตอองคความรูในสาขาวิชา
(๒) ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาคนควาในระดับสูงเพื่อใชใน
วิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลานี้ในการดําเนินการวิจัย ที่สําคัญหรือทําโครงการ
คนควาในวิชาชีพ
(๓) ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนาการใหมๆ ในการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๔) ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัยโดยการเผยแพรในรูปแบบของสื่อ
ตางๆตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ ในชุมชน
คุณลักษณะของบณฑัตที่พึงประสงค 
(๑) ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซอนอยางสมําาเสมอ สามารถแกไขปญหา
อยางสรางสรรคดวยดุลยพินจทิ ี่เหมาะสม และใชทักษะเหลานี้ไดในสถานการณที่จําเปนไดแมไมมีขอมูลที่
เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ
(๒) สามารถแสดงออกอยางเปนอ ิสระในการจัดการและแกไขปญหาทั้งที่คาดการณไดและคาด
การณไมได ทํางานรวมกับผูอื่นได และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมไดอยางเหมาะสม
(๓) ติดตามและกระตือรือรนในการสนับสนุนใหผูอื่นรูจักประยุกตใชดุลยพินิจอยางมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปญหาที่ยุงยากซับซอนและละเอียดออน ซึ่งอาจจะเกี่ยว
ของกับความขัดแยงทางคานิยม
(๔) มีความรับ ผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะผู นําในการให
โอกาสและสนับสนุนผูอื่นใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๖.๔ ระดับ ๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ
อยางนอยตอไปนี้

๖๕
(๑) การประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจัยที่มีอยูในการวิ
เคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได ๒๒
(๒) การประสานความรวมมือ กับผู อื่ นทั้ งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนไดอยาง
เหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการใหคําแนะนํา
ของตนเอง
(๓) การมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นเพื่อดํารงไวและ
ขยายองคความรู ประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูนําและสนับ สนุนการ
พัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) การติด ตามและส ง เสิ ร มผู อื่ น อยางเข ม แข็ ง ในการประยุก ตใ ชก ารวินิจ ฉัยดวยคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและมีความละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวของกับความขัดแยงทาง
คานิยม
คุณลักษณะของบณฑัตที่พึงประสงค 
(๑) สามารถประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจผลงานวิจัยที่มีอยูอยางถองแทในการ
วิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได
(๒) สามารถประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนไดอยาง
เหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการใหคําแนะนํา
ของตนเอง
(๓) มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นอยางเต็มที่เพื่อดํารงไวและ
ขยายองคความรู และประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูนําและสนับสนุนการ
พัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) ติดตามและสง เสริ ม ผู อื่ นอยางจริ ง จั ง ในการประยุก ตใชก ารวินิจ ฉัยอยางมี คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแยงทางคานิยม
๖.๕ ระดับที่ ปริญญาเอก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถอยางนอยตอไปนี้
(๑) ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(๒) ความคุนเคยกับประเด็นปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
รวมทั้ง ความทาทายของประเด็นปญหาเหลานั้นตอ การปฏิบัติหนาที่ในปจจุบั น และตอขอสรุปที่ เปนที่
ยอมรับกันอยูแลว
(๓) การศึกษาคนควาระดับสูงที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยว
ของ รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการวิจัยที่มีลักษณะสรางสรรค
โดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฎีและการวิจัยที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
(๔) ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่ศึกษา
(๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือจากรายงานผลของโครงการและ
จากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ที่อางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

๖๖
คุณลักษณะของบณฑัตที่พี่งประสงค
(๑) สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรูและการ
ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลังเพื่อพัฒนาความรูความ
เขาใจและกลยุทธใหมๆ
(๒) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็ นและขอ สรุ ป ตอ กลุ ม ผู เ ชี่ยวชาญและกลุ ม ที่ ไมใชผู เ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพ
(๓) สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพไดมั่นคงและ
รวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอชุมชน
๗. การทวนสอบมาตรฐาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางใหแกคณาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูประเมิน
ภายนอกรับรูถึงมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวน
บุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเหลานี้จะมีลักษณะกวางๆ
และจะตองแปลความหมายโดยผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังตองมีความรู ความ
เขาใจในมาตรฐานผลการเรี ยนรู ของสถาบั นอุ ด มศึก ษาอื่ น ซึ่ ง รวมถึง ของสถาบั นอุ ดมศึก ษาในระดั บ
นานาชาติที่ดีดวย
การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใด ๆ เชน การสังเกต การตรวจสอบ
การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นไดมีการดําเนินการและบรรลุเปา
หมายตามวั ตถุป ระสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู  ของนัก ศึก ษาเปน สว นหนึ่ ง ของความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งจะตองดําเนินการที่ใหความ
มั่นใจไดวา มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ นั้นคือตองมีการทวนสอบ ซึ่งผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบ
ดวยวาไดมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูอยางเพียงพอและเชื่อถือได
กลยุท ธที่ ใชโ ดยปกติทั่ วไปของสถาบั นอุดมศึก ษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ของ
นัก ศึก ษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบขอ สอบของนัก ศึก ษาและงานที่ รั บ
มอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดย
บุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานบาง
สวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทางการศึกษา แตจะมีกระบวนการอยาง
ไรนั้น ขึ้นอยูกับรายละเอียดของการจัดการและความมี ประสิทธิภาพของการดําเนินการรวมกัน อยางไรก็
ตามสถาบั นอุดมศึก ษาที่ เปดสอนจะตองรั บผิ ดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อ ใหมั่นใจวาจะรัก ษา
มาตรฐานไวไดอยางสม่ําเสมอ

๖๗
๘. ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผลสําเร็จใน
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบตางๆ
ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆอยางตอเนื่อง ปจจัยดังกลาวจะ
เปนสัดสวนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อใหมั่นใจวาปจจัยสูความสําเร็จเหลานี้
เปนที่เขาใจของคณาจารยผูเกี่ยวของ และนําไปใชในการเรียนการสอน
ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน มีดังนี้
๘.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสมผสานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม และปฏิบัติ
ตนอยางถูก ตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิ ภาวะในการตัดสินใจ ยุท ธศาสตรที่ ใชในการพั ฒนาจะ
รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอื่นในสถานการณ
ตางๆกัน การอภิปรายเปนกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆและที่ซับซอนมากขึ้น จะชวยให
นักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใชหลักการทั่วไปวา สิ่งที่ตนเชื่อควร
เปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรู จะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณที่เปนไปไดตางๆ รวมถึงสถานการณที่นักศึกษาจะตองเผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางาน
แมวาผลการเรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสในการเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๘.๒ การแสวงหาความรู
ปจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกวางๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหาสาระใน
การเรียนการสอนไวลวงหนา และเมื่อมีขอมูลใหมเพิ่มขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไวนั้น และเชื่อมโยง
กับความรูเดิมของนักศึกษา เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใชเครื่องมือชวยจําและการ
ทบทวนเนื้อหาที่สําคัญเปนระยะๆจะชวยใหมั่นใจไดวาขอมูลนั้นจะอยูในความทรงจําไดในระยะยาว
๘.๓ การพัฒนาทักษะทางปญญา
ปจจัยสูความสําเร็จ คือการพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการ
ฝกปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆเปนลําดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว และตอง
ฝกปฏิบัติในหลายสถานการณ รวมทั้งที่คลายคลึงกับสถานการณที่คาดวาจะไดใชในอนาคตเพื่อชวยใน
การถายทอดความรูและนําไปใชในสถานการณตางๆตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการ
กําหนดและใชทักษะทางปญญาในการแกไขปญหาใหมๆ ที่ไมคาดคิดมากอน จําเปนตองมีการทํางานในการ
แกปญหาแบบปลายเปดโดยใหความชวยเหลือในการจําแนกแยกแยะ และการประยุกตใชความรูความ
เขาใจ เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษาควรถูกฝกให
สามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหมๆที่ทาทายและสามารถพัฒนาการจัดการกล
ยุทธในการคิดของตนเองเมื่อตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะตางๆ

๖๘
๘.๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและไดรับขอมูลปอนกลับตอผ
ลการทํางานที่สรางสรรค ขอมูลปอนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถานักศึกษาไดวิเคราะหพฤติกรรม
ของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอื้อ และสามารถพัฒ นาเปนหลั กในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง การ
พัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง จําเปนตองมอบหมายงานให
นักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุนความสามารถเหลานั้นดวยความมุงหวังใหมีผลงานที่กาวหนาขึ้นตามลําดับ
๘.๕ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝกปฏิบัติเปนลําดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว
พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณอยางงายๆ แก
นักศึกษา เพื่อปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรอยางงายๆ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะห
เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนตองไดรับการสอนเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรงรวมกับ
การฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ
๙. สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวิฒตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหงชาติ
สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง
ชาติ จะตอ งเปนสถาบั นอุ ดมศึกษาที่ มี อํ านาจหนาที่ ในการจั ดการเรี ยนการสอนระดับ ปริ ญ ญาตามที่
กฎหมายกําหนด
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตองสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผูเชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ หรือ สถาบันสามารถกํ าหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่ม เติมจากที่กําหนดไวในการประกั น
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก

๖๙
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เปนสวนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่ง เปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการพั ฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึก ษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะดานมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ
ผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตมีความสําคัญในสังคมปจจุบันที่
เปนสังคมฐานความรู เนื่องจากบัณฑิตจะตองใชความรูในการประกอบอาชีพสรางความมั่นคงใหแกตนเอง
สังคม และประเทศชาติ และผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหนึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐานผลการ
เรียนรูขั้นต่ําของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหความมั่นใจแกสังคมไดวา ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีความรู
ความสามารถที่เ พียงพอในการทํางานตามสาขา/สาขาวิชานั้นไดอยางมี ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผ ล
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ
มาตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิชานี้ ใหหลั กประกั นมาตรฐานผลการเรียนรู ของทุกหลัก สูตร ที่
ดําเนินการตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒินี้ และเปนประโยชนในการใหแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และใหขอมูลประกอบการตัดสินใจแกผูเรียนที่
สนใจเขาศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ผูตองการใชบัณฑิต และผูประเมินหลักสูตร
๑.๑ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา
หมายถึง กรอบที่ กําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ของบั ณฑิตในแตล ะระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองคความรูที่
เปนเนื้อหาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเปนหลักประกัน
วาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผล
การเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริม
ใหส ถาบั นอุดมศึก ษาตางๆมีโ อกาสบรรจุ เ นื้อ หาวิชาในสวนที่ นอกเหนือจากที่ กํ าหนดไวไดอ ยางอิส ระ
เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบันฯ ซึ่งจะทําใหสถาบันฯตางๆสามารถ
พัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิและสาขา/
สาขาวิชาเดียวกันที่เทียบเคียงกันได (มีหัวขอตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขา
วิชา........ในภาคผนวก)
๑.๒ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมอบหมายให
คณะผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา/สาขาวิชารวมกันพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/
สาขาวิชา โดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เปนแนวทางพัฒนามาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ซึ่งตองคงลักษณะทางวิชาการของสาขา/สาขาวิชา สอดคลองตามมาตรฐานของ
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันในระดับคุณวุฒิเดียวกันกับประเทศตางๆ และคํานึงถึงความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียหรือผูเกี่ยวของ ไดแก สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชานั้น นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการ องคกรวิชาชีพ ผูใชบัณฑิต ฯลฯ และใหผูมีส วนไดสวนเสียเหลานี้ไดมีส วนรวมในการใหความ
คิดเห็น/จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมทันสมัย ทุก
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๕ ป ผู มีส วนไดส วนเสี ยหรื อ ผูส นใจสามารถรวมแสดงความคิดเห็ นและใหขอ เสนอแนะตอ สํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประโยชนในการปรับปรุงครั้งตอไป
๑.๓ องคประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีดังนี้
(๑) ชื่อมาตรฐานคุณวุฒิ
ชื่อของมาตรฐานคุณวุฒิตองแสดงระดับและชื่อสาขาวิช า เชน “มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิชาพยาบาลศาสตร” ในกรณีที่ เ ปนกลุ ม สาขาวิชาที่ มี จุ ดรวม ใชชื่อ เปนสาขา เชน
“มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร”
(๒) ชื่อสาขาวิชา
ชื่อของสาขาวิชาตองเปนสากล เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
(๓) ชื่อปริญญา
ชื่อของปริญญาตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการ
เรียกชื่อปริญญา ซึ่งแสดงถึงระดับคุณวุฒิและสายวิชา (สายวิชาการ/วิชาชีพ) ใหแสดงชื่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง ชื่อ เต็ม และชื่อ ยอ อาจแสดงชื่อ สาขาวิ ชาตามที่ ใชในหลั ก สู ตรตอ ทาย เชน ชื่อ เต็ ม
“ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” ชื่อยอ “วท.บ.(เคมี)”
(๔) ลักษณะของสาขาวิชา
ลักษณะของสาขาวิชาตองมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีความซั บซอนของ
เนื้อหาสาระ ระดับสติปญญาที่ตองใช และปริมาณการเรียนรู สอดคลองกับระดับคุณวุฒิการศึกษา และ
แสดงถึงความเกี่ยวของกับศาสตรดานอื่นๆ และการประกอบอาชีพ
(๕) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนลักษณะที่คาดหวังในตัวผูจบการศึกษา ที่หลอ
หลอมจากการเรียนรูตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา จึงตองครอบคลุมลักษณะที่คาดหวังจาก
ผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน เปนอยางนอย
(๖) มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรี ย นรู  ข องสาขาวิ ช า เป นมาตรฐานที่ พั ฒ นาเชื่ อ มโยงมาจาก
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ใหมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชา สาขาวิชาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูที่จํา
เปนของสาขา เชน มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย ในสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาพลศึกษา เปนตน
(๗) องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ หมายถึง องคกรตามกฎหมาย ซึ่งกํากับมาตรฐานที่เกี่ยว
ของกับการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา เชน การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การขึ้นทะเบียน/การ
ออกแบบใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ
(๘) โครงสรางหลักสูตร
โครงสร า งของหลั ก สู ต รต อ งสอดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร และมี เ นื้ อ หาสาระสํ า คัญ ของสาขาวิชาอยางครบถวน ถาต อ งมี ป ระสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา ตองระบุใหชัดเจน
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(๙) เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาตองสัมพันธกับลักษณะของสาขาวิชา และมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู  โดยกํ าหนดเปนกลุม เนื้อ หาสาระ ไมระบุเปนชื่อรายวิชา เพื่อความเปนอิส ระ ในการจั ด
รายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาที่จําเปน อาจกําหนดปริมาณการเรียนรูขั้นต่ําของแตละกลุมเนื้อหาสาระ
เปนจํานวนหนวยกิตหรือสัดสวนหนวยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแตละสาขาวิชา
(๑๐) กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน หมายความรวมถึง การจัดเงื่อนไขการเรียนรู วิธีการสอน เทคนิคการ
สอน การจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนัก ศึกษาเกิดการเรียนรู  นอกจากตอ งเลื อกใชกลยุทธที่
เหมาะสมกับการเรียนรูแตละดานแลว การเรียนรูดานเดียวกันในแตละสาขาวิชา และแตละระดับคุณวุฒิ
อาจมีความแตกตางกัน มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาจึงควรแสดงความสําคัญ ของกลยุทธการสอน พรอมทั้ง
ใหตัวอยางกลยุทธการสอนที่เหมาะสม ใหสามารถเลือกใชได การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
เปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวาไดพัฒนาการเรียนรูไดในระดับตางๆ ที่ไมต่ํากวามาตรฐานผลการ
เรียนรู มาตรฐานคุณวุฒิจึงตองใหแนวทางในการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับสภาพการเรียนรูตามกลยุทธที่ใช
และอิงพัฒนาการของผูเรียน และแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละคนได
(๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยัน
หรือสนับสนุนวา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปนอยางนอย ซึ่ง
อาจไดจากผลการประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู การใหคะแนนตรงตามความจริง
การใหขอมูลยอนกลับของผูสําเร็จการศึกษา การประสบความสําเร็จในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิตองใหแนวทางในการทวนสอบที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช หรืออาจกําหนดวิธกี าร
ทวนสอบรวมกัน เชน การสอบออก(Exit Exam) โดยใชขอสอบซึ่งคณาจารยสถาบันตางๆ ในสาขาวิชารวม
กันจัดทํา
(๑๒) คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
คุณสมบัติผู เ ขาศึก ษาเปนปจจั ยสํ าคัญ ในการศึก ษาจนจบการศึก ษาและประกอบ
อาชีพตรงตามสาขาวิชา ผูเขาศึกษาจึงตองมีความสามารถและความเหมาะสม การกําหนดคุณสมบัติจึงมี
ลักษณะเปนเงื่อนไขและอาจใหขอแนะนําเพิ่มเติม สวนการเทียบโอนผลการเรียนรูควรใหแนวทางเพื่อประ
โยชนตอการเคลื่อนยายของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตที่
นักศึกษาไดประโยชนตามมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาในการเรียนรูตามระบบปกติ
(๑๓) อาจารยและบุคลากรสนับสนุน
อาจารยประจําเปนปจ จัยสําคัญตอ การพัฒ นาการเรียนรูของนักศึก ษา มาตรฐาน
คุณวุฒิตองกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยที่เหมาะสมสําหรับสาขาวิชา ไมดอยกวาหลักเกณฑที่
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร นอกจากนี้ ตองกําหนดสัดสวน
จํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม ซึ่งอาจแตกตางจากเกณฑการประกัน
คุณภาพภายใน และสัดสวนจํานวนบุคลากรสนับสนุนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม
เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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(๑๔) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ระบุทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ และแนวทางในการจั ดการกั บ ทรั พ ยากรที่ มี อยู การจั ดหาทรั พ ยากรเพิ่ ม เติม ใหส ามารถใช
ทรัพยากรสนับสนุนไดเต็มประสิทธิภาพและอยางเพียงพอ
(๑๕) แนวทางในการพัฒนาอาจารย
ใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารย ทั้งอาจารยใหมและอาจารยเกา ทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพ โดยเฉพาะการพั ฒ นาดานทั ก ษะการจั ดการเรี ยนการสอน กลยุท ธก ารสอน การวัดและ
ประเมินผลการสอน โดยกําหนดจํานวนครั้งหรือจํานวนชั่วโมงที่อาจารยควรไดรับการพัฒนาในแตละป
(๑๖) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ตองกําหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบงชี้ที่แสดงถึง
ประเด็นตางๆ ดังนี้
๑๖.๑ การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สอด
คลองในทุกประเด็นกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๒ การวางแผนดําเนินการหลั กสูตร โดยมี การจัดทํ ารายละเอียดของหลั กสูตร
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๒ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)
๑๖.๓. การดําเนินการตามแผน โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)
๑๖.๔. การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานปกอนหนา
๑๖.๕. การทวนสอบวา นัก ศึก ษาบรรลุม าตรฐานผลการเรี ยนรู ตามที่ กํ าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเปนอยางนอย
(๑๗) การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรม เปนไป
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๑๘) การเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาระดับอุดมศึกษา
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด
(๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ระบุชื่อบุคคลและตํา
แหนงทางวิชาการ (ถามี) พรอมสถานที่ทํางานของ คณะกรรมการ
๑.๔ การจั ดทํ ามาตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิชาใด คณะผู เ ชี่ยวชาญตอ งศึกษาทําความเขาใจ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ รวมทั้งลักษณะของหลักสูตร
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ โดยอาจเพิ่มเติม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะผูเชี่ยวชาญตองการใหบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาของตนมีคุณลักษณะเดนหรือ
พิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาอื่นในระดับคุณวุฒิเดียวกัน นอกจากนี้คณะผูเชี่ยวชาญอาจกําหนดตัว
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บง ชี้และเกณฑก ารประเมิ นเพิ่ม เติมจากที่ กําหนดไวในการประกั นคุณภาพภายในและประกันคุณภาพ
ภายนอก รวมถึง เพิ่ ม เติม หลั ก เกณฑก ารประเมิ นเพื่ อ การเผยแพรห ลั ก สู ตรจากที่ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได
๑.๕ เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.............สาขา/สาขาวิชาใด
แลวจะเสนอแนะรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา ใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของระดับคุณวุฒิในสาขา /สาขาวิชานั้นๆ ตอไป
๒. การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
๒.๑ รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะ
ถายทอดผลมาตรฐานการเรี ยนรู ที่คาดหวังของบั ณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุ ดมศึกษา
ระดับชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรง
กับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง เขาใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลวจะ
บรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบใน
การเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยใหนักศึกษา
เลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใชบัณฑิต
สามารถใชประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน
๒.๒ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิแตละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวธิการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ๒ วิธีดังนี้
วิธี ที่ ๑ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิ การไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิข องระดับคุณวุฒิข อง
สาขา/สาขาวิชานั้นแลว
เมื่ อ สถาบั นอุดมศึก ษาประสงคจ ะเปดสอน/ปรั บปรุ ง หลั ก สู ตรระดับ คุณวุฒิ ใดของสาขา/
สาขาวิชาใดให ดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา.................
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ..............สาขา/สาขาวิชา..........ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา..........อยางนอย ๕ คน ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒
คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนินการ
พัฒ นาหลั ก สูตรใหส อดคลองกั บมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ ......สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหั วขอของ
หลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)

๗๔
(๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ (๒) นั้น ในหัวขอผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....สาขา/สาขาวิชา
...........นั้นแลว สถาบันฯอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตสาขา/สาขาวิชา ............ใน
ระดับคุณวุฒินั้นของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกัน
ของสถาบันฯอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือก
เรียนหลักสูตรของสถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาโดยใหแสดง
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อ
ใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียน
รูดานใด
วิธีที่ ๒ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.............สาขา/
สาขาวิชานั้น
เมื่ อสถาบั นอุดมศึก ษาประสงคจ ะเปดสอน/ปรั บ ปรุ งหลกสั ูตรระดับคุณวุฒิ ใดของสาขา/
สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิด
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒิใดระดับหนึ่งตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย
๒ คน ผูทรงคุณวุ ฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป นบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน
หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย ๑ คนดวย เพื่อดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยมีหัวขออยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒ นา/ปรับ ปรุ งหลักสู ตรระดับ ........สาขา/สาขาวิชา................ตามขอ (๒) นั้น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิ
ที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับ
คุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ สถาบันอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการให
บัณฑิตในระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา...............ของตนมี คุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตใน
ระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของ
สถาบัน และเป นที่สนใจของบุคคลที่จะเลื อกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูใชบัณฑิตสนใจจะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู
จากหลั กสูตรสู รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตล ะรายวิชาในหลักสูตรมีความ
รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง นอกจากนี้สถาบันอาจกําหนด
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายใน และการประกัน
คุณภาพภายนอก รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจากที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได

๗๕
๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
๓.๑ รายละเอี ยดของรายวิชา หมายถึง ขอมู ลเกี่ ยวกั บแนวทางการบริ หารจัดการของแตล ะ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่งแตล ะรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับ วัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา ความรู ใน
รายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบ
ความสําเร็จ ตามจุดมุ งหมายของรายวิชา มีก ารกํ าหนดรายละเอียดเกี่ ยวกั บระยะเวลาที่ใชในการเรียน
วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถ
คนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
๓.๒ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ในรายวิชาหรือ กิจ กรรมที่ นัก ศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝก ภาคสนาม หรื อสหกิ จ ศึก ษา ซึ่ ง จะตอ ง
วางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจน
ถึง วัตถุป ระสงคและรายละเอี ยดของการดําเนินการของกิ จกรรมนั้นๆตลอดจนความรู ความเขาใจที่
นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจน
คุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัด
และประเมินผลนักศึกษาและการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๓.๓ สถาบันฯ ตองมอบหมายใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีหัวขออยางนอยตาม
แบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๔. การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุ ดมศกษาตอ งเสนอสภาสถาบั นอุ ดมศึก ษาอนุมัติห ลัก สู ตร ซึ่ง ไดจั ดดทํ าอยางถูกตอ ง
สมบู ร ณ แลวก อ นเป ดสอน โดยสภาสถาบั นฯ ควรกํ า หนดระบบและกลไกของการจั ดทํ า และอนุมั ติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน (ถามี)
ใหชัดเจน
๕. การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองพั ฒนาอาจารยทั้ งดานวิชาการและวิธีการสอนที่มุง เนนการพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด
อยางตอเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน
๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอที่จะจัด
การศึก ษาไดอยางมี คุณภาพ รวมทั้ง อาจประสานกับ สถาบั นอุดมศึก ษาและ/หรื อ หนวยงานอื่ นเพื่อ ใช
ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

๗๖
๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในทุกๆดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๗. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (Programme Report)
๗.๑ การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง การรายงานผล
การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการ
เรียนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียด
ของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอ แนะในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิ
เคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความ
คิดเห็ นของผู ใชบั ณฑิ ต การวางแผนและใหขอ เสนอแนะตอ ผู ป ระสานงานหลั กสู ตรหรื อ ผูรั บ ผิ ดชอบ
หลั ก สู ตรเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นารายวิช า โดยมี หั วขอ อยา งน อ ยตามแบบ มคอ. ๕ รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา
๗.๒ การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
หมายถึง การรายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่
วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเส
นอแนะในการปรั บ ปรุ ง การฝก งาน ออกฝก ภาคสนาม หรื อ สหกิ จ ศึก ษาในครั้ ง ตอ ไป รายงาน นี้จ ะ
ครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิง่ อํานวย
ความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ /พนักงานพี่เลี้ยง โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ ภาคสนาม
๗.๓ การรายงานผลการดํา เนินการของหลั กสูตร (Programme Report) หมายถึง การ
รายงานผลประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่
มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี
สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบั ณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการ
วางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผล
ดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และ ใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย
(๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรี ยนรูของแตละรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่
สอน กาประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและ

๗๗
ขอ เสนอแนะใหอ าจารยผู รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ตรประมวล/วิเ คราะหป ระสิ ท ธิภาพและประสิ ท ธิผ ลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ
มคอ. ๕ (รายงานผลการดํ าเนิน การของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนิ นการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๖ และเมื่อสิ้นปการศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา
เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
(๒) เมื่ อครบรอบหลักสูตร (เชน หลั กสู ตร ๔ ป ครบรอบหลั กสู ตรคือ ๔ ป) ใหผู รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ เชนเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของแตละ
ภาคการศึกษาหรือปการศึกษา
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๘.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตละ
หลักสูตรจะตองมีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอกกําหนดเปนอยางนอย โดยสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมก็ได
๘.๒ กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้นแลว นอกจากตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแลว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นซึ่งสถาบั นฯจะ กํ าหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิ น
เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ดวยก็ได
๘.๓ สถาบันฯจะตองรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งรวมถึง การประกัน
คุณภาพหลักสูตรตาม ๘.๑ และ/หรือ ๘.๒ ดวย ตอสภาสถาบันฯ ตอคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และ
ตอสาธารณะ
๘.๔ สถาบันฯจะตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหบัณฑิตมีผลการเรียนรูตามที่คาดหวังเสมอ
๙. การเผยแพรหลั กสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข
อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดม ศึกษา การ
รับรองคุณวฒุ ิเ พื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารั บราชการของคณะกรรมการขาราชการ พลเรือ น
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ
สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรห ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อ
สถาบันฯไดเปดสอนไป แลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้

๗๘
๙.๑ เปนหลัก สูตรที่ไดรับ อนุมัติจ ากสภาสถาบันอุ ดมศึกษากอ นเปดสอนและไดแจงสํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบนอั ุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๙.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอด
คลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอน
หลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตรใดที่มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะ
ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร กรณี
หลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปหรือนอยกวาใหพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของป
แรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน
๙.๓ หลัก สูตรใดที่ไมไดรับ การเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๙.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมา
ปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม เปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น
จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึก ษาจะดําเนินการใหมีก ารกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมิ นผล การ
จัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อใหการจัดการศึกษาเปน ไปอยางมี
คุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบัติของประกาศฉบับนี้

๗๙

เอกสารตนแบบที่จะใชในการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ประกอบดวย เอกสาร
มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิ
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา
มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินงาน
มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการของหลัหสูตร
มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.........
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต
ในแตละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา
ปริญญา และองคความรูที่เปนเนื้อหาเทาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิ
นั้นๆ เพื่อเปนหลักประกันวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
จะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวได
อยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบัน ซึ่งจะทําใหสถาบัน
ตางๆสามารถพัฒ นาหลัก สูตรไดอยางหลากหลาย แตมีม าตรฐานผลการเรี ยนรูของหลั กสู ตรในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได
นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดกําหนดเงื่อนไข ขอแนะนํา ในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาตองนําไปปฏิบัติ เพื่อใหหลักประกันวา หลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มคอ.๑ เปนแบบที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึก ษากํ าหนดใหคณะผู  เ ชี่ยวชาญใชใ นการจั ดทํ า
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่คณะผู
เชี่ ย วชาญเสนอแล ว จะเสนอรั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารลงนามประกาศใช เ พื่ อ ให
สถาบันอุดมศึกษาใชมาตรฐานคุณวุฒิดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง
ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร

๘๐
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา…………
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ของสถาบัน
ฯ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ การกําหนดชื่อปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
ระบุลักษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาอื่น (ถามี)
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ตองสอดคลองกั บคุณลักษณะของบัณฑตทิ ี่พึงประสงคของระดับคุณวุฒิที่จ ะกําหนดมาตรฐาน
ตามที่ระบุไวในสวนที่ ๑ ขอ ๖
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
ใหระบุ คุณลั ก ษณะ ทั กษะ ความรู ความสามารถของบั ณฑิ ตซึ่ ง เปนผลการเรี ยนรู (Learning
Outcomes) ขั้นต่ําที่มุงหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และตองสะทอนใหเห็นวาไดนํามาตรฐาน
ผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพัฒนาไปสูมาตรฐานผล
การเรี ยนรูในมาตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ ตองการพัฒ นามาตรฐาน (รายละเอียด
ปรากฏในสวนที่ ๑ ขอ ๔.๓) โดยอาจเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒินั้นๆ ที่แตกตางจากบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอื่น
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถามี)
ใหระบุเฉพาะองคกรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมาย
๗. โครงสรางหลักสูตร
ตอ งสอดคลอ งกับ เกณฑม าตรฐานหลั ก สูตรของกระทรวงศึก ษาธิก าร ถาตอ งมี ประสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงานหรือสหกิจศึกษา ใหระบุใหชัดเจน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
ใหกําหนดปริมาณเนื้อหาสาระสําคัญขั้นต่ํา เปนสัดสวนหรือหนวยกิตตามลักษณะของแตละสาขา/
สาขาวิชา

๘๑
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธการสอน ใหแสดงความสัมพันธเกี่ยวของระหวางกระบวนการเรียนการสอนที่จะปลูกฝง
ใหนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู (ขอ ๕)
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานตางๆ
อยางครบถวน เพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา
...... เปนอยางนอ ย โดยอาจจัดทํ าการทวนสอบในระดับ รายวิชาทั้ ง ภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ และระดับ
หลักสูตร เมื่อไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํ ารายงานผลการทวนสอบเพื่อ เปนหลั กฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาใหชัดเจนและกําหนดแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของ
นักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยที่นักศึกษา ไดประโยชน
และมีมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ใหแสดงขอมูลของคณาจารยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใหกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ใหระบุสัดสวนบคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตอนัก
ศึกษา (ถามี)
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ใหระบุทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
ใหระบุแนวทางการพัฒนาคณาจารย โดยเฉพาะดานกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ใหระบุตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน

๘๒
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สูการปฏิบัติ
ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/สาขา
วิชา................สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
๑๖.๑ ใหส ถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา.................
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ .............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารยผู 
รับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา.............ซึ่งเปนบุคคล
ภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑
คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.........สาขา/สาขาวิชา.............
โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอมาต
รฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........
สาขา/สาขาวิชา...........แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการให
บัณฑิตระดับ................สาขา/สาขาวิชา ............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป
นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบ
รองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ จั ดทํ ารายละเอี ยดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี ) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔
(รายละเอี ยดของประสบการณภาคสนาม) ตามลํ าดับ พรอมทั้ง แสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทํ าให
เกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการ
เปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยาง
ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ให
ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอน
แลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่ อสภาสถาบั นฯ อนุมั ติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหม อบหมายอาจารยผู ส อนแตล ะรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา

๘๓
๑๖.๘. เมื่อสิ้ นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตล ะ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา ที่ตนรับผิดชอบ
พรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) ใหอ าจารยผู 
รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตาม
แบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ
การสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตร
หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ รายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้ง
ใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐาน
ขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม
และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่ง
บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯได
เปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอด
คลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอน
หลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตรใดที่มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะ
ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร กรณี
หลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปหรือนอยกวาใหพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของป
แรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป

๘๔
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมา
ปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น
จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๘. รายชื่ อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา….. ...................
สาขา/สาขาวิชา.........
๑๙. ภาคผนวก (ถามี)

๘๕
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการ
จัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะ
ถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุ
เนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณ
ของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง เขาใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบ
ในการเรียนเพื่ อ นําไปสู คุณวุฒิตามที่ กํ าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลั ก สูตร จะชวยให
นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใช
บัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน
ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

๘๖
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สาขา/สาขาวิชา.......................................................................
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ ๑. ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุ ร หั ส (ถ ามี ) /ชื่ อ หลั ก สู ตรและสาขา/สาขาวิ ชาของหลั ก สู ต รที่ เ ป ดสอนทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน
(กรณีมหาวิท ยาลัยของรั ฐ) หรือตามขอบังคับ ของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑก ารกําหนดชื่อ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. วิชาเอก (ถามี)
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รู ป แบบ ระบุ รู ป แบบของหลั ก สู ตรที่เ ปดสอนวาเปนหลั ก สูตรระดับ คุณวุฒิ ใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ใชระบุภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
๕.๓ การรับเขาศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวาร ับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือตาง
ประเทศ หรือรับทั้งสองกลุมเขาศึกษา
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น ระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรื อ เป น หลั ก สู ต รความร ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา/หน ว ยงานอื่ น ๆ โดยต อ งระบุ ชื่ อ
สถาบันการศึกษา/หนวยงานที่ทําความรวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงาน
อื่นๆ ในตางประเทศตองสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐

๘๗
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระบุวาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือใหปริญญา
มากกวา ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในชวงกลางของหลักสูตร หรือเปนปริญญารวม
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือ
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระบุ วาเปนหลั ก สู ตรใหมห รื อ หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ใด และเวลาที่ เ ริ่ ม ใชห ลั ก สู ตรนี้ (ภาค
การศึกษา และปการศึกษา) พรอมทั้งใหระบุวันเดือนปที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่
เรียกอยางอื่น(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ไดรับการรับรองหลักสูตรโดย
องคกรวิชาชีพหรือองคกรอื่นใดดวย ใหระบุองคกรที่ใหการรับรอง และวันเดือนปที่ไดรับการรับรองดวย
*๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระบุปที่คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
*๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจํ าตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลั กสูตรตองมี คุณสมบั ติสอดคลองตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูตร สําหรั บ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไว ใหอาจารย
ประจําหลักสู ตรที่สําเร็จการศึก ษาไมต่ํากวาปริ ญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ ตรงหรื อสัมพั นธกั บ
สาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน
เปนอาจารยผูรับ ผิดชอบหลั กสูตร โดยใหระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่ สําเร็ จ พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑ แหงใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง ซึ่งตองเป
นอาจารยคนละชุดกัน
*๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกวา ๑
แหงระบุขอมูลใหครบถวน
*๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

๘๘
*๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ ของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
*๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน(เชนรายวิชาที่เป
ดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหมั่นใจ
วารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
หมายเหตุ * ไมมีในเอกสารหลั กสู ตร (รูป แบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอรม ที่ใชในการวิเ คราะห
หลักสูตร)
หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
*๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ระบุ ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุป ระสงคของหลัก สูตรโดยตอ งสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถอยางไร
*๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุ แผนพัฒนาหรื อแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เ สนอในหลักสู ตร พรอมระบุ เวลาคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน ๕ ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผน
นั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ดวย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี้
หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร



๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเปนระบบท
วิภาคระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เปนตน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม

๘๙
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ถามีการจัดการศึกษาที่ใชร ะบบอื่น ๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการ
จัดการเรียนการสอนใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบุชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระบุคุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตรที่สอดคลองกับระดับการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติมตองระบุใหครบและชัดเจน
*๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ที่ตองนํามาประกอบการ
พิจารณา เพื่อการกําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษาที่มีขอจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร หรือ
การปรับตัวในการเรียน)
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
ระบุ จํ า นวนผู  ที่ ค าดวา จะรั บ เขา ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รและจํ า นวนที่ ค าดวา จะมี ผู  สํ าเร็ จ
การศึกษาในแตละปการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป
๒.๖ งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจํ าแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณ
การคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตามหลักสูตรนั้น
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ระบุ จํ านวนหนวยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ตรและระยะเวลาการสํ าเร็ จการศึก ษาในแตล ะแบบที่
สัมพันธ กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบาง
เวลาและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ

๙๐
๓.๑ หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบง
เปน หมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอยาง
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๓๕ หนวยกิต
๑) หมวดวชาศึกษาทั่วไป ๓๖ หนวยกิต
- กลุมสังคมศึกษาศาสตร ๙ หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร  ๙ หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา ๙ หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ๙ หนวยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน ๙๓ หนวยกิต
- วิชาแกน ๓๐ หนวยกิต
- วิชาเอก ๔๕ หนวยกิต
- วิชาโท ๑๘ หนวยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
๓.๑.๓ รายวิชา
ใหระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาดวย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวย
ตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
ระบุจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ แยกจากกัน โดย
ระบุ รหั ส เลขประจําตัวประชาชน รายชื่อซึ่ งประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและ
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา (โดยตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทาง
วิชาการ การคนควา วิจัย หรือ การแตงตํารา (ถามี) รวมทั้ง ภาระการสอนทั้ง ที่มี อยูแลว และที่ จะมีใน
หลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไวที่นี่หรือภาคผนวกก็ได)
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ระบุ อ าจารยซึ่ ง มี คุณวุฒิ ตรงหรื อ สั ม พั นธกับ สาขาวิชาที่ เปดสอนโดยใหมี คุณวุฒิ และ
จํานวนสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารยประจํา
ระบุอ าจารยซึ่ง มีห นาที่ หลั กดานการสอนและการวิจั ย และปฏิบั ติห นาที่ เต็มเวลา ใน
สถาบันอุดมศึกษา
๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ

๙๑
*๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
สรุ ป โดยยอ เกี่ ยวกั บ การฝก ปฏิบั ติ ฝก ตามคลินิก หรื อ ฝก งาน หรื อ สหกิ จ ศึก ษาที่ กํ าหนดไวใน
หลักสูตร
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามที่ตองการ
๔.๒ ชวงเวลา
ระบุชวงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภาคสนามใหนักศึกษา เชน ป ภาคการศึกษา
ที่จัด
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เชน ๓ วันตอสัปดาหเปนเวลา ๔ สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
*๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบขอกําหนดสําหรับการทําโครงงานดวย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆ ที่ตองการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๓ ชวงเวลา
ระบุ ช วงระยะเวลาของหลั ก สู ตรที่ กํ าหนดใหทํ า โครงงานหรื อ งานวิ จั ย เชน ป ภาค
การศึกษา
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
อธิบายอยางยอเกี่ยวกับ การเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแก
นักศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน

๙๒
หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
*๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นใน
การใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธ
การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น
*๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
อธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหัวขอตอไปนี้
(๑) คําอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรที่ตอ งการจะพัฒนาและระดับของ
ความรูและทักษะนั้นๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนดเปนอยาง
นอย (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ขอ ๕
มาตรฐานผลการเรียนรู) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงใหสถาบันอุดมศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนแตละดานของระดับคุณวุฒิที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในสวนที่ ๒ ขอ ๒.๒ วิธีที่ ๒
(๒) คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธการสอนที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะเหลานั้น (ควรเปนคําอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใชตลอดหลักสูตร โดยใชการจัดการเรียนการ
สอนที่ เ นนผูเรียนเปนสํ าคัญ แตถามี ความรับผิ ดชอบพิ เศษเฉพาะที่ จะกํ าหนดให มี ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะใหแสดงไวดวย)
(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูใน
กลุ มที่ เ กี่ยวขอ ง (ซึ่ง อาจรวมกลยุท ธสํ าหรั บ การประเมิ นหลัก สู ตรเชนเดียวกับ การวัดและประเมิ นผล
นักศึกษา) ถามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธหรือวิธีการในชวงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงใหเห็นดวย
ตัวอยางเชน กิจกรรมตางๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่ มหลักสูตร และงานโครงการใน
ระดับสูงขึ้นใชความรูและทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวในระยะเวลาตอมา
*๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู  จ ากหลั ก สู ต รสู  ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามทีร่ ะบุใน
หมวดที่ ๔ ขอ ๒) โดยระบุ วาเปนความรั บผิ ดชอบหลัก หรื อรั บผิ ดชอบรอง ซึ่ง บางรายวิชาอาจไมนําสู 
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได)

๙๓
หมวดที่ ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ถาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให
ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ใหกลาวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกลาว
*๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกัน
ไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับ เกณฑก ารสําเร็จ การศึก ษาในหลั กสู ตรซึ่ ง ตองสอดคลอ งกั บ เกณฑม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย

*๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
อธิบายกระบวนการที่ใชสําหรั บการปฐมนิเ ทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารย
พิ เ ศษใหมั่ นใจไดวาอาจารยเ ขาใจถึง หลั ก สู ตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่ ส อนในหลั ก สู ตรและ
รายวิชาทตนี่ รับผิดชอบสอน
*๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนา
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ระบุความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูแลว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนทีจ่ าํ เปน
เชน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ เปนตน

๙๔
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการ
สอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่น ๆ
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณการ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปน
*๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
ระบุ ก ระบวนการยอ ๆ ในการรั บ อาจารยใ หม เพื่ อ ใหมั่ นใจวา อาจารยมี คุ ณสมบั ติและ
ประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรวมกันและการมีสวนรวมของคณาจารยในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สรุปยอ ๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้ง อาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ เชน วิธีการ
อนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดสวนตอคณาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตร
*๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทํา
วิจัยรวมกับอาจารย เปนตน)
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนานํ ักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
อธิบ ายถึง การจั ดการที่ ไดดําเนินการในการใหคําปรึ ก ษาแนะนําทางวิชาการแกนัก ศึก ษา
รวมถึง ตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรี ยนในหลัก สูตร การเลือ กและวางแผน
สําหรับอาชีพ (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการ
ในการพิจารณาขออุทธรณเหลานั้น
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ใหอธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตองสํารวจความตองการทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

๙๕
*๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุ ตัวบง ชี้ผ ลการดําเนินงานที่ ใชในการติดตาม ประเมิ นและรายงานคุณภาพของหลั ก สู ตร
ประจําปที่ระบุไวในหมวด ๑ – ๖ ขางตน เชน จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่ตก
ออก (Retire) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด เปน
ตน โดยตัวบงชี้อยางนอยตองสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ในประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จ ะถูกนํามาใชในการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร

*๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการ
เรียนรูในดานตางๆ เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม
การนํากลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผล
การประเมินของนัก ศึกษาและหลัก สูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรี ยนรูและวิธีการสอนที่เกี่ ยวขอ ง และ
อธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธตามที่ไดวางแผน
ไว เชน การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือ
หัวหนาภาค การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่น
ในหลักสูตรเดียวกันการจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดที่นักศึกษาตองการ
*๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
อธิบายกระบวนการที่จะใชเพื่อจะไดขอมูลตางๆยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุ ผ ลการเรี ยนรู  ที่ คาดหวัง จากกลุ ม บุ คคล ดัง นี้ ๑) นัก ศึก ษาและบั ณ ฑิ ต ๒) ผู 
ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก ๓) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
*๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผู ทรงคุณวุฒิ ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกั นอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะ
กรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)

๙๖
*๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการใน
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทธุ
เอกสารแนบ
ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน

๙๗
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จั ดการของแต ล ะรายวิชาเพื่ อ ใหก ารจั ดการเรี ยนการสอนสอดคลอ งและเปนไปตามที่ วางแผนไวใ น
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับ
การพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา
ที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือ หรือสื่ อทาง
วิชาการอื่ นๆที่ จํ าเปนสํ าหรั บการเรี ยนรู  นอกจากนี้ยัง กําหนดยุทธศาสตรในการประเมิ นรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๙๘
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. จํานวนหนวยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุ ชื่อ หลัก สู ตรที่ ใชร ายวิชานี้ ยกเวนวิชาที่ เปดเปนวิชาเลื อกทั่ วไป ใหใช “หลายหลั กสู ตร”
และใหระบุวาเปนวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือ
วิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เปนตน
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
๘. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

๙๙
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวิชา
อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกดขึ้น
เชน เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเปน
ผลจากงานวิจัยใหมๆ ในสาขา
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ตามที่ระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ระบุจํานวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษา
ดวยตนเอง
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ระบุจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน
และวิธีการสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับทีร่ ะบุไว
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูล
ตอไปนี้
๑. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒. คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓. วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู
ใน มาตรฐานการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล

๑๐๐
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที้ตองพัฒนา
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวน
หนวยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารยผูสอน ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของ
รายวิชา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่
ประเมิน และสัดสวนของการประเมิน
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ระบุตําราและเอกสารหลักทใชี่ ในการเรียนการสอน
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร
และแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

๑๐๑
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร
และแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ระบุวิธีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียน
ของนักศึกษา เปนตน
๓. การปรับปรุงการสอน
อธิบ ายกลไกและวิธีการปรั บ ปรุง การสอน เชน คณะ/ภาควิชามี ก ารกํ าหนดกลไกและวิธีก าร
ปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพอพื่ ัฒนาการเรียนการสอน
เปนตน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรบมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อธิบ ายกระบวนการในการนําข อ มู ล ที่ ไดจ ากการประเมิ นจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่ อ
ปรับปรุงคุณภาพ

๑๐๒
มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
โดยจะกํ า หนดไวอ ยางชัด เจนถึง วัต ถุป ระสงคและรายละเอี ย ดของการดําเนินการของกิ จ กรรมนั้น ๆ
ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการใน
การปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม

๑๐๓
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใชรายวิชานี้ และระบุวาเปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถประสงค
๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
อธิ บ ายโดยย อ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ประสบการณ ภ าคสนามหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกดขึ้นและการกระทําที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ไดจากการฝกภาคสนาม/
ฝกในสถานประกอบการ
๒ อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการที่จะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ

๑๐๔
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ระบุคําอธบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร
๒. กิจกรรมของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
เชน การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การใหคําแนะนําแกนักศึกษา การ
ประเมินผลการฝกประสบการณ
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
เชน การใหคําปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ การ
ประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศกนักศึกษา
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/ สถาน
ประกอบการ เชน ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ เชน เบี้ยเลี้ยง
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานที่ฝก
๒. การเตรียมนักศึกษา
๓. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
๕. การจัดการความเสี่ยง

๑๐๕
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑการประเมิน
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
๑.๑ นักศึกษา
๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
๑.๓ อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
๑.๔ อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง

๑๐๖
มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการ
สอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุม และเปนไปตามแผนที่ วางไว ในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ สิ่งอํานวยความสะดวก การวิ
เคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความ
คิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะ ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชา
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง

๑๐๗
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่ออรายวิชา
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)
ใหรายงานเปนรายกลุม
๔. ภาคการศึกษา /ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
๕. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรีบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกบแผนการสอน
ระบุหัวขอ จานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕%
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุ มตามแผน และพิจารณานัยสํ าคัญของหัวขอ ตอผลการเรียนรูของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
๓. ประสทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุวาวิธีสอนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไมมี และปญหาของวิธีสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรบปรุงวิธีสอน
ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓

๑๐๘
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ปจจัยที่ใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
พรอมเหตุผล
๗. การทวนสอบผลสมฤทธิ์ของนักศึกษา
ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑

๑๐๙
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวพากษตามขอ ๒.๑
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ผานมาและอธิบายผลการดําเนินการ
ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสรจสมบรณใหระบุเหตุผล
๒. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้การใช
อุปกรณการสอนแบบใหม เปนตน
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน .............................................................
ชื่ออาจารยผูรบผิดชอบหลักสูตร: …………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน .........................................................

๑๑๐
มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) หมายถึง
รายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไวใน
รายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในครั้งตอไปรายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝ
กประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก กา
รวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณ ภาคสนาม
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง

๑๑๑
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. หลักสูตร
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถามี)
ระบุวาการเตรียมนักศึกษาตางจากแผนอยางไร และใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ระบุวาการเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกตาางจากแผนอยางไรและใหขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๓. การเตรียมพนักงานพี่เลี่ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถามี)
ระบุวาการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไรและใหขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ที่ตางจากแผนและใหขอเสนอแนะ /ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถามี)

๑๑๒
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ปจจัยที่มี่ผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม

๑๑๓
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
สรุปยอการพัฒนาที่สําคัญในปจจุบัน อาทิ การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณภาคสนาม การปรับประสบการณภาคสนาม และแนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ระบุป ระเด็นที่ ร ะบุ ไวในครั้ งที่ ผานมาสํ าหรับ การปรับ ปรุง นอกเหนือ จากขอ ๑ และอธิบ ายถึง
ความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตุผล
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระบุขอเสนอแนะตออาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ตองได
รับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร
---------------------------------------ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม:……………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ......................................................
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสตรู : ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ...................................................

๑๑๔
มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล
ประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน
ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต
อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผล
การเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตร
จากความเห็นของผู สํ าเร็ จการศึก ษา ผู ใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒ นา รวมทั้ ง
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหน
าภาควิชา/คณบดี และใชเปนขมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรั บปรุงและพัฒนาหลั กสูตรเปนระยะๆ
และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย
ประกอบดวย ๙ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก ผูประเมินอิสระ
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

๑๑๕
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรู ..........................ประจําปการศึกษา..............
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร
๒. ระดับคุณวุฒิ
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๕. ปการศึกษาที่รายงาน
๖. สถานที่ตั้ง
ระบุสถานที่ตั้งที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวิทยาเขต
หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน
๒. จํานวนนกศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตางๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา ……………………………………...จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา ………………………………………จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา ......…………………………………จํานวน ............... คน

๑๑๖
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
๓.๑อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามขอ ๒.๒ และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่
รับเขา ในหลักสูตรของรุน
ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เชน การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุมประกาศนียบัตรเปนปริญญาบัตร หรือการยาย
สาขาวิชา ฯ)
๔. จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สั ด สว นของนัก ศึ ก ษาที่ ส อบผ า นตามแผนกํ า หนดการศึก ษาและยั ง คงศึ ก ษาต อ ในหลั ก สู ต ร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๒ ......................... %
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๓ ......................... %
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๔ ......................... %
๖. ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ .............................................................................
จํานวนแบบสอบถามที่ส ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ........................
รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวการณไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
การไดงาน
ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทางาน
ทํา
ตรงสาขาที่เรียน ไมตรงสาขาที่เรียน ศึกษาตอ สาเหตุอื่น
จํานวน
รอยละ

ยังไมไดงาน
ทํา

๘. การวิเคราะหผลที่ได
วิเคราะหผ ลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนม ของการไดงานทํา โดยใชขอมู ลภาวะตลาดแรงงาน
ภาวะเศรษฐกจิ และเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผานมาและสถาบันอื่นที่เปดสอนสาขา /สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อ
เปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

๑๑๗
หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา
หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ระบุรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จํานวนนักศึกษาที่สอบ
ผานแตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน
๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับคะแนนสูง
มากหรือต่ําเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบ
ตกมากเกินไป การสอนไมตรงกับเนื้อหาที่กําหนดของรายวิชา เปนตน นอกจากนี้ใหระบุวิธีการตรวจสอบ
สาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑที่ตั้งไว และมาตรการแกไขที่
ไดดําเนินการไปแลว (หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไข ที่ไดดําเนินการมาแลว
ดวย)
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน
ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา พรอมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม
ไดเปดสอนและมาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนที่ตองเปดตามแผนการศึกษา
แต ขาดผู ส อน หรื อ จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นน อ ยเกิ นไปและได ดํ า เนิ น การปรั บ แผนการ
เปดรายวิชาเพื่ อ เปนการประกั น วา นัก ศึก ษาสามารถลงทะเบี ยนเรี ยนตามแผนการศึก ษาไดในภาค
การศึกษาตอไป
๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอนสาระหรือหัวขอดัง
กลาว พรอมวิธีแกไข (ถามี) เชน สาระที่ขาดและจําเปนตองสอนเพื่อใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอื่นไดเพิ่ม
หัวขอหรือสาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น

๑๑๘
หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสตรู
๕.๑ การบริหารหลักสูตร
ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต
หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
๑.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินและขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
๑.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
๒. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของ และจากภายนอก
๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
๒.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ (ถามี)
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิฯ
หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมน
ระบุ ร หั ส และชื่อ รายวิชาที่ มี ก ารประเมิ นคุณภาพการสอนพรอ มวิธการประเมิ น เชน
ประเมินโดยนักศึกษา เปนตน และแผนปฏิบัติการที่ไดดําเนินการไปแลว
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
ระบุขอคิดเห็นตอแผนการสอน กลยุทธ และวิธีการสอนที่ใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู
ตางๆ ที่กําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของการ
สอนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนําผลมาปรับกลยุทธและวิธีการสอนตอไป
๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอน
และมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคใหดีขึ้น

๑๑๙
๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรุง
แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา
หรือการแกปญหาวิธีการอื่นใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ได
แกไขหรือปรับเปลี่ยน
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
มี
ไมมี
หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวนอาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไมไดดําเนินการ
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
ใหระบุกิจกรรมที่สถาบันจัดหรือหนวยอื่นที่ไมใชสถาบันฯจัด จานวนอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม
๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขา
รวมกิจกรรม
หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร จากผูประเมินอิสระ
๑. ขอ คิดเห็นหรือสาระที่ไดรับ การเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสตรู /ผูรับผิ ดชอบ
หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกนรายวิชาเลือก ฯ )
๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

๑๒๐
๓. แผนปฏบัติการใหมสําหรับป .............
ระบุแผนปฏบัติการแตละแผนวันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :________________________________
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
ประธานหลักสูตร :______________________________ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น :__________________________ วันที่:____________
เห็นชอบโดย ________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________ วันที่ :____________
เอกสารประกอบรายงาน
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

๑๒๑
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นที่ ๑ การจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร
จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสนอหลักการ เหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ ความพรอมในดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ สถานที่ และตําราเอกสารในการ
เสนอถึงเหตุผลและความจําเปนนั้นควรมีขอมูลหรือผลการศึกษาวิจัยที่แสดงถึงโอกาสที่จะมีงานทําหรือ
ความตองการกําลังคนในสาขาวิชานั้น ๆ
ขั้นที่ ๒ การเสนอโครงการพฒนาหลักสูตร
เสนอโครงการผานคณะกรรมการวิชาการของคณะ สง ตอ ใหสํ านัก ส ง เสริ ม วิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อนําเสนอตอสภาวิชาการใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขั้นที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้
๓.๑ เมื่อโครงการพั ฒนาหลักสู ตรไดรับ อนุมัติจากสภามหาวิทยาลั ยราชภัฎแลว ใหดําเนินการ
พั ฒ นาหลั ก สู ตร ตามเกณฑม าตรฐานหลั ก สู ตร แนวทาง และวิธีก ารพิ จ ารณาหลั ก สู ตร ตามกํ าหนด
ระยะเวลาในการดําเนินงานที่กําหนดไวในโครงการพัฒนาหลักสูตร
๓.๒ การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งควร
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะพัฒนาหลักสูตร อาจารยที่มีทักษะและประสบการณในการสอน
นักพัฒนาหลักสูตร นักวัดและประเมินผล รวมทั้งผูมีความรูความสามารถในเรื่องของการจัดการ สถาบัน
วิชาชีพ สถานประกอบการชุมชนทองถิ่น
๓.๓ ในการพัฒนาหลักสูตร จะตองศึกษาขอมูลจากผูผลิตและผูใชบัณฑิตและควรเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ใหขอคิดเห็นและรวมพัฒนาหลักสูตร
๓.๔ คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร ควรตรวจเอกสารหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้น
ใหมความถูกตองสมบูรณกอนนําเสนอตามขั้นตอน
ขั้นที่ ๔ การเสนอหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้
๔.๑ การอนุมัติหลักสูตร
๔.๑.๑ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นํารางหลักสูตรเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ของคณะ
๔.๑.๒ คณะกรรมการวิ ชาการของคณะและคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สตรู เชิญ ผู 
ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา ๓ ทาน และกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะตองทํา
บันทึก สรุป ขอ คิดเห็นและขอเสนอแนะของผู ทรงคุณวุฒิ เปนเอกสารประกอบในการเสนอหลักสู ตรใน
รูปแบบของตาราง พรอมทั้งแนบไวในภาคผนวกทายเลมดวย

๑๒๒
๔.๑.๓ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นํารางหลักสูตรไปพิจารณาปรับปรุงตามขอเสนอ
แนะของผูทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความถูกตองของชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา โครงสรางหลักสูตร ชื่อวิชา
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงเรียน จํานวนหนวยกิตรวม คําอธิบายรายวิชา
วรรคตอน ตัวสะกดการันต แลวสงรางหลักสูตรไปยังกลุมงานหลักสูตรและการสอนสํานักวิชาการฯ ๑ เลม
และศูนยภาษา ๑ เลม เพื่อพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอสภาวิชาการ (ตามขั้นตอนการเสนอหลักสูตร)
๔.๑.๔ กลุมงานหลักสูตรและการสอนสํานักวิชาการฯ นํารางหลักสูตรที่ถูกตองสมบูรณ
แลว เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๔.๒ การขอความเห็นชอบ มีกระบวนการดังนี้
๔.๒.๑ กลุมงานหลักสูตรและการสอนสํานักวิชาการฯ นํารางหลักสูตรที่ผานการอนุมัติ
ของสภามหาวิทยาลัย แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
๔.๒.๒ หลักสูตรที่ถูกตองครบถวนและสมบูรณตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการสงใหสํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิปริญญาตอไป
หมายเหตุ
๑. จํ านวนเอกสารที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ตรตอ งจั ดทํ าในการนําเสนอคณะกรรมการ
ชุดตางๆ ดังนี้
๑.๑ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
จํานวน ๑๓ เลม
๑.๒ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
จํานวน ๒๕ เลม
๑.๓ เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
จํานวน ๒๐ เลม
๑.๒ เสนอสภามหาวิทยาลัย
จํานวน ๒๕ เลม
๒. เมื่อหลักสูตรผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะตอง
จั ด ทํ า ต น ฉบั บ สมบู ร ณ จํ า นวน ๕ ฉบั บ พร อ ม CD หรื อ Diskette จํ า นวน ๒ แผ น พร อ ม
แบบรายงานขอมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.0๐๒) / แบบรายงานขอมูล
พิจ ารณารายละเอี ยดของหลั ก สู ตร ระดับ ประกาศณียบั ตร (มคอ.๐๓) /แบบรายงานขอ มู ล พิ จ ารณา
รายละเอียดของหลั กสู ตร ระดับปริ ญญาโท (มคอ.๐๔) /แบบรายงานขอ มูล พิจ ารณารายละเอียดของ
หลักสูตร ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (มคอ.๐๕) / แบบรายงานขอมูลพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) สงใหฝายเลขาคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูร (กลุมงานหลักสูตร
และกาสอน สํานักวิชาการและประมวลผล) เสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
๓. ฝายเลขาคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูร (กลุมงานหลักสูตรและกาสอน สํานักวิชาการและ
ประมวลผล) เสนอคณะกรรมการอุดมศึกษาจํานวน ๔ เลม และเก็บไว จํานวน ๑ เลม

๑๒๓
ขั้นตอนการปฏิบัติในการปดหลักสูตร
จากการศึกษาแนวปฏิบัติการเปด และปดหลักสูตรตามมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด มหาวิทยาลัยได
กําหนดขอกําหนดและแนวปฏิบัติสําหรับการปดหลักสูตรไว ดังนี้
ขอกําหนดในการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
สําหรับหลักสูตรที่ไดรีชับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว สามาเสนอขอปดหรือจะตองดําเนินการ
ปดหลักสูตร เมื่อเขาเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑. หลักสูตรไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติหลักดสูตร หรือไมไดเปดสอนติดตอกันมาแลวไม
นอยกวา ๓ ป หรือ
๒. อาจารยประจําหลักสูตรและหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตามที่เกณฑมาตรฐานฯ
กําหนด
ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถดําเนินการปรับปรุงหรือปดกอนเวลา ๕ ป (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหหลักสุตรตองมีการพัฒนาใหทันสมัย แสดงการปรับดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปน
ระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป )
การปดหลักสูตรจะตองไมมผี ลยอนหลังกับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในรุนกอนหนานื้ นักศึกษายังคง
ศึกษาตามแผนการศึกษาและระยะเวลามการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดไว
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรที่มีความประสงคจะเสนอปดกอนระยะเวลา ๓ ป ตามขอ ๑ หรือ ๒ สามารถ
เสนอขอปดไดทั้งนี้ใหอยูในดุลพินจิ ของคณะ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการปดหลักสูตร
๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอขอปดหลักสูตรเปนลายลักษณอักษรพรอมขอมูลสนับสนุน
ผานคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
๒. คณะ/วิทยาลัยเสนอขอมูลการปดหลักสูตรผานคณะกรรมการวิชาการ
๓. รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานวิชาการ เสนอขออนุมัติการปดหลักสูตรตอ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
๔. ฝายเลขาฯ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (งานหลักสูตรและการสอน) เสนอการอนุมัติการ
ปดหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย (แนบมติการประชุมของสภามหาวิทยาลัย) ตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน

๑๒๔
ขอสรุปเกี่ยวกับระบบกลไกลการขอเปดและปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
การขอเปดหลักสูตรใหม
๑. มีแผนพัฒนาหลักสูตรที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยควรเปนแผนรวมทั้งการ
จัดทําหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรเปนแผนระยะยาว (แผน ๕ ป) ที่แตละกําหนดชื่อหลักสูตรที่
จะจัดทําและ/หรือปรับปรุงอยางชัดเจน
๒. มีงานวิจัยสถาบันและ/หรือขอมูลประกอบเหตุผลความจําเปนในการเปดหลักสูตรอยางชัดเจน
๓. มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ตรตามขั้นตอนการพั ฒ นาที่ ม หาวิท ยาลั ยกํ าหนดและไดเ สนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิยาลัย อนุกรรมการกลั่นกรอง
หลั ก สู ตรของสภาวิชาการ สภาวิชากากร สภามหาวิท ยาลั ยพิ จ ารณาอนุมั ติ และมหาวิท ยาลั ยจั ดส ง
เอกสาร/หลักสฐานแจงแก สกอ. ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่สภามีมติอนุมัติ
๔. จํานวนนักศึกษาไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ และบรรจุในแผนการรับเขา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ที่เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปการศึกษานั้นๆ
การขอปดหลักสูตร
๑. มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของหลั ก สู ตรจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตร/
คณาจารยประจําหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย มีการกําหนดแผนการปดหลักสูตร รวมถึง
แนวทางดําเนินการกับนักศึกษาที่ยัง ตกคางอยูดวย (การปดหลักสู ตรไม มีผลกระทบกับนัก ศึกษาเดิมใน
หลักสูตร แตจะตองดูแลนักศึกษาเดิมตอไปจนจบ)
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอขอปดหลักสูตรเปนลายลักษณอักษรพรอมขอมูลสนับสนุน
ผานคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย พรอมเหตุผลประกอบในการขอ
ปดหลักสูตร หรือเปนไปตามเกณหรือประกาศของมหาวิทยาลัยใหปดหลักสูตร หรือนโยบายของรัฐ (ไมตอง
มีวิจัยสถาบัน)
๓. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ มหาวิทยาลัยแจงการใหความห็นชอบการปดหลักสูตรไปยัง สกอ.
เพื่อทราบและปรับขอมูลในระบบสารสนเทศ ภายใน ๓๐ วัน
๔. กรณีที่ไมเปดสอนเปนระยะเวลาติดตอกันเกิน ๓ ป และยังไมประสงคจะปดหลักสูตร คณะ/
วิท ยาลั ยตนสั ง กั ดตอ งทํ าหนัง สื อ ชี้แจงเหตุผ ลความจํ าป นและแนวทางดําเนินการเพื่ อ เสนอที่ ป ระชุม
คณะกรรมการวิชาการและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ

๑๒๕

