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สํานักวิชาการและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 



ก 

 

คํานํา 
 

 จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคลองกับกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่สามอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ในคูมือได
กําหนดตัวบงชี้ข้ันต่ําไวจํานวน ๒๓ ตัวบงชี้  ภายใตองคประกอบคุณภาพ ๙ ดานที่มีความครอบคลุม
พันธกิจหลัก ๔ ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน  ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑ
ที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓  โดย ๑ ใน ๒๓ ตัวบงชี้กําหนดไวคือ ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและการ
บริหารหลักสูตร อาจนับไดวาเปนกระบวนการเริ่มตนของพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตที่ถือวาเปน
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากทุกมหาวิทยาลัยตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับความ
ตองการกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอเสนอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก
ลบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ใน
คําอธิบายไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติใหทุกหลักสูตรตองดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใหมี
คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหทุกหลักสูตรการดําเนินการอยางครบถวนตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ 
 เพื่อใหสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานของตัวบงชี้ที่ ๒.๑ น้ี ในระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรขึ้น และเสนอใหแต
ละคณะ/วิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระดับคณะ/วิทยาลัย
ทํานองเดียวกันสวนระดับหลักสูตรอาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะอาจารยประจํา
หลักสูตรปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และเพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรทุกระดับสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงไดมีการรวบรวมประกาศ แนวทางและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตรจัดทําคูมือปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯขึ้น หวังวาคูมือนี้จะมีสวนชวย
ใหคณะกรรมการระดับตางๆ สามารถกํากับ ดูแล และติดตามประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใช
จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใหบรรลุตามเกณฑมาตรฐานที่ควรจะเปนไดตามสมควร  

 
 

                                                       สํานักวิชาการและประมวลผล 
                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 



ข 
 

สารบัญ 
   หนา 

 

คํานํา                       ก 
สารบัญ                                                                                                       ข 
 

ตอนที่ ๑  ภาระงานของคณะกรรมการและขอมูลที่สาํคัญสําหรับการปฏิบัติงาน           ๑ 
    - ขอสรปุสําหรบัคณะกรรมการ                 ๓ 
    - ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสูตร            ๔ 
    - ขอมูลสําคัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ            ๙ 

 
ตอนที่ ๒  ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ                       
    - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด               ๑๐  
    - แนวปฏิบัติการพฒันาหลักสูตร                                                                      ๑๑ 

 - การจัดทําหลักสูตรใหม                                           ๑๑ 
 - การปรับปรงุหลักสูตร                                                                  ๑๓ 

    - แนวปฏิบัติในการเปดหลักสูตร                                                     ๑๕ 
  - ขอกําหนดในการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด                  ๑๕ 
  - แนวปฏิบัติในการปดหลกัสูตร                     ๑๕ 
    - ขอสรปุเกี่ยวกบัระบบและกลไกการขอเปดและปดหลักสูตร             ๑๖ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด   
        - การขอเปดหลักสูตรใหม                ๑๖ 
        - การขอปดหลักสูตร                 ๑๖ 
    - การพฒันาหลักสูตร                 ๑๗ 
        - กรณีการจัดทําหลกัสูตรใหม               ๑๗ 

  - กรณีการปรับปรุงหลักสูตร               ๑๙ 
  - สรุปขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรบัปรุงมาก           ๒๒ 

    - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตร ี          ๒๓ 
       พ.ศ. ๒๕๔๘                  
    - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา          ๒๘ 
       พ.ศ. ๒๕๔๘              
      - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบรหิารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร           ๓๖ 
       ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘               
    - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ         ๔๑ 
       พ.ศ. ๒๕๕๒            

    - ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรือ่ง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน         ๔๔ 
      คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒              
    - สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒         ๔๘ 



ค 
 

สารบัญ (ตอ)  
                                                           หนา 

 

   - ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒        ๔๙ 
    - หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒         ๔๙ 
    - วัตถุประสงคของการจักทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ๕๐ 

- โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๕๒                ๕๐ 

  - ระดับคุณวุฒิ               ๕๐ 
  - การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ         ๕๓
    ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย            
  - มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒ ิ            ๕๔ 
  - ลักษณะของหลกัสูตรในแตละระดับคุณวุฒ ิ           ๖๐ 
  - จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา          ๖๑ 
  - การกําหนดช่ือคุณวุฒิ              ๖๑ 
  - การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ            ๖๒ 
    - ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของหลกัสูตร         ๖๒    
      และมาตรฐานผลการเรียนรู          
    - คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตระดบัคุณวุฒ ิ          ๖๓ 
    - การทวนสอบมาตรฐาน              ๖๖ 
    - ปจจัยสูความสําเรจ็ทีจ่ําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน        ๖๗ 
    - สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวิฒตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ         ๖๘ 
      ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน         ๖๘ 
    - ข้ันตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ         ๖๙ 
    - การพฒันามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตระดับคุณวุฒ ิ         ๖๙ 
    - การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)                ๗๓ 
    - การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และประสบการณ        ๗๕ 
      ของภาคสนาม (Field Experience Specification)       
    - การขออนุมัตหิลกัสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา            ๗๕ 
    - การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          ๗๕ 
    - การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน            ๗๕ 

    - การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report)         ๗๖ 
      รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) 
      (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร (Programe Peport)        
    - การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน            ๗๗ 
 
 



ง 
 

สารบัญ (ตอ) 
                                      หนา 

 

    - การเผยแพรหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ        ๗๗ 
      ซึ่งบันทึกในฐานขอมลูหลักสูตรเพื่อการเผยแพร  

   - การกํากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ         ๗๘ 
      การอุดมศึกษา           
  
ตอนที่ ๓  เอกสารตนแบบที่จะใชในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ      
    - แบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา..........สาขา/สาขาวิชา..........          ๗๙ 
    - แบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร               ๘๕ 
    - แบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา               ๙๗ 
    - แบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม                 ๑๐๒ 
    - แบบ มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา                   ๑๐๖ 
    - แบบ มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสาม           ๑๑๐ 
    - แบบ มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร          ๑๑๔ 
 
 

 



๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๑  
ภาระงานของคณะกรรมการและขอมูลที่

สําคัญสําหรับการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

เกณฑมาตรฐาน: 
 ๑. มีระบบและกลไกการเปดปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 ๒. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 ๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ของการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนด) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา ๒๕๕๕ ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ) 
 ๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ 
และขอ ๓ ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑ
การประเมิน ๕ ขอแรกและอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 
 ๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ 
และขอ ๓ ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ ๔ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และ
ทุกหลักสูตร 
หมายเหตุ : 
 คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึงคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรอ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน๑ คะแนน๒ คะแนน๓ คะแนน๔ คะแนน๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
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
การประเมินการดําเนินงานทุกหลักสูตรท่ีใชจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
     ๒.๒ คณะกรรมการระดับคณะ/วิทยาลัย ทําหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการและ
ประเมินการดําเนินการเฉพาะหลักสูตรท่ีใชจัดการศึกษาในคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวของ 
     ๒.๓ คณะกรรมการระดับหลักสูตร/สาขา ทําหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการ
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 
จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา โครงสรางหลักสูตร การรับและเทียบโอนหนวยกิต 
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
ประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดไวขั้นตํ่า ๑๒ ตัวบงชี้ ซึ่งกําหนดตัวบงชี้บังคับที่ตองผานทุกตัว คือ 
ตัวบงชี้ ๕ ตัวแรก คณะกรรมการการควรศึกษารายละเอียดใหชัด (รายละเอียดศึกษาในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เสนอไวในตอนที่ ๒) 

     และเพื่อใหการดาํเนินงานของทุกหลักสูตรบรรลุเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ ๒.๑ มหาวิทยาลัยได

เสนอแนวทางดําเนินงานไวดังน้ี 



๔ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

เกณฑมาตรฐาน แนวทางดําเนนิการ เอกสาร หลักฐานที่ควรจดัเกบ็ 
๑. มีระบบและกลไกการเปด
หลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และดําเนินการ 
ตามระบบที่กําหนด 

๑.๑ กําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลกัสตูรจะตอง
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชา
นั้นๆ 
๑.๒ กรณีจะมีการเปดหลักสูตรใหมตองมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชา
นั้นๆ ในตลาดงานวามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับ
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือไม สถาบันมีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไมนอกจากศึกษาความตองการหรือ
ความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะห ทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหม
และคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
๑.๓ กรณีปรับปรุงหลักสูตรตองศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขานั้นๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อใหทราบจุดที่ควร
ปรับปรุงหลักสูตร 
๑.๔ การเสนอหลักสรูใหมหรอืหลักสูตรปรบัปรุงจะตองผานการพิจารณาตามทีร่ะบบ
มหาวิทยาลัยกําหนด เชน คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะกรรมการสภาวิชาการ      
เปนตน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
๑.๕ เสนอหลกัสูตรใหมหรือหลักสูตรปรบัปรุงตามแบบฟอรมนี้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ 
วันนับจากวันทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
๑.๖ จัดการประชุมคณะบดีและผูเกี่ยวของเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติที่กําหนด 

๑.๑ คูมือการพัฒนาหลักสูตรที่ไดกําหนดกระบวนการ
ขั้นตอน และเงื่อนไขตางๆ ชัดเจน 
๑.๒ รวมเอกสารแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรงุ
หลักสูตรตามเงื่อนไขของ สกอ. และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๑.๓ ผลงานวิจัย/ผลการศึกษาความตองการบัณฑิต
ของหลักสูตรที่จะเปดใหม รวมทั้งผลการวิเคราะห
ความสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ความพรอมของมหาวิทยาลัย      
ในการเปดหลักสูตรนั้นๆ (อาจใชเอกสารหลักสูตรที่มี
ขอมูลดังกลาวอยูในภาคผนวก) 
๑.๔ ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุง
หลักสูตร (ความกาวหนาทางวิชาการ ความคิดเปนของ
ผูใชบัณฑิต ฯลฯ 
๑.๕ เอกสารหลักสูตรที่ผ านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 
๑.๖ สําเนาหนังสือสงหลักสูตรถึง สกอ. 
๑.๗ สําเนาหนังสือตอบรับหลักสูตรของ สกอ. 
๑.๘ บันทึกการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติที่กําหนด 

 
 



๕ 
 

เกณฑมาตรฐาน แนวทางดําเนนิงาน เอกสาร หลักฐานที่ควรจดัเกบ็ 
๒. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

๒.๑ มีการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนกี่ดําเนินงานและการอนุมัติการ
ปดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการ
บัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอย หรือหลักสูตรที่   
องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเปนตน 
๒.๒ เมื่อหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเรื่อง    
ผานการอนุมัติของคณะกรรมการตางๆ ตามที่สถาบันกําหนด        
เชน คณะกรรมการบริหารคณะ สภาวิชาการ เปนตน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภาย ๓๐ วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

๒.๑ เอกสารและคูมือการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 
๒.๒ บันทึกการประชุมเพื่อชี้แจงแนว
ปฏิบัติที่กําหนด 
๒ .๓  เ อ กส า ร ก า ร เ ส น อขอป ด
หลักสูตรเสนอตอคณะกรรมการ
ระดับตางๆ (ถามี) 
 

๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลั กสู ต รระดั บอุ ดมศึ กษ า  และกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน”กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก ) 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

๓. ทุกหลักสูตรดําเนินการบริการจัดการใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานและแนวทางการบริหาร
ตามเกณฑมาตรฐานและ/หรือตามตัวบงชี้ความสําเร็จตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
    ๓.๑ หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ เปดสอนตองเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และยังตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

๓.๑ เอกสารหลักสูตร คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยประจํา
ห ลั ก สู ต ร  อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ  อาจารยผู สอบ
วิทยานิพนธและ สมอ. ๐๗-๐๒ หรือ 
๐๗-๐๓ หรือ ๐๗-๐๔ หรือ ๐๗-๐๕ 
สําหรับหลักสูตรที่ยังไมไดปรับปรุง
ตาม TQF 
๓.๒ เอกสาร มคอ.๒ มคอ.๓ มคอ.๔ 
มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ 

 
 
 
 
 
 



๖ 
 

เกณฑมาตรฐาน แนวทางดําเนนิการ เอกสาร หลักฐานที่ควรจดัเกบ็ 
     ๓.๒ มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการ
ดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรืสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตร
ใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรืสาขาวิชาควรประเมินตาม   
ตัวบงชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา        
ความตองการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต        
มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่กําหนดและรายงาน
ผลการดําเนินการตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน 
    ๓.๓ สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษา
อยางระเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการ
รับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมีผู ทรงคุณวุฒิ
จารสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย   ๑ คน ในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร และดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรืองคกร
วิชาชีพที่เกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนและ
ดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง 

๓.๓ บันทึกการประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตร 
๓.๔ เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงวา     
การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตาม
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

เกณฑมาตรฐาน แนวทางดําเนินการ เอกสาร หลักฐานที่ควรจัดเก็บ 
๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้ งขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลา           
ที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตร    
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
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมิน 
๕ ขอแรกและอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับ         
ใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมิน 
๕ ขอแรกและอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ที่กําหนด    
ในแตละป ทุกหลักสูตร 
    ๔.๑ สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลา   
ที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ 
    ๔.๒ จัดใหมีกี่ประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตาม
ตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดอยางนอยทุกปการศึกษา เพื่อวัด
คุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพียงใด     

๔.๑ คําสั่ งแตงตั้ ง/การมอบหมายความ
รับผิดชอบกํากับและประเมินการบริหาร
จัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
๔.๒ บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ/
คณะทํางานตามขอ ๔.๑ 
๔.๓ เครื่องมือกํากับการบริหารหลักสูตรและ
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
๔.๔ รายงานประเมินผลการกํากับติดตาม
การบริหารจัดการหลักสูตรที่ สามารถ         
ชี้ความสําเร็จตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความสําเร็จที่กําหนดไวของแตละหลักสูตร 
(ทุกหลักสูตร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

เกณฑมาตรฐาน แนวทางดําเนินการ เอกสาร หลักฐานที่ควรจัดเก็บ 
๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้ งขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ ๔ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมิน
ครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

๔.๓ กําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่
กําหนดของแตละหลักสูตร โดยจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบ
กรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะหผลการประเมิน และแนวทางการ
ปรั บ ป รุ ง ห รื อพัฒ นา เส นอต อคณะกร ร มก าร ที่ เ กี่ ย วข อ ง                 
๕ คณะกรรมการ/คณะทํางานตาม  ขอ ๔ รับผิดชอบควบคุมกํากับ
ใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ ๔ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอที่ ๓ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัว
บงชี้และทุกหลักสูตร คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที่ไดจาก
ขอ ๔ จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

๕.๑ รายงานการประเมินผลการ
กํ ากับติดตามการบริ หารจัดการ
หลักสูตรที่ผ านเกณฑประเมินทุก
ตัวชี้วัดทุกหลักสูตร  



๙ 
 

ขอมูลสําคัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 
 เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรมีขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่กรรมการ  
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 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 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) )  งานหลักสูตรและการสอน สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด การเห็นควรใหกําหนดแนวทางปฏิบัติในการขอเปดหลักสูตรใหม ขอปดหลักสูตร และการ
ดําเนินการบริหารจัดการใหบรรลุตามมาตรฐานของตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
 
แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรจําแนกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ การจัดทําหลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปด
สอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน) และการปรับปรุงหลักสูตรที่มี/ใชจัดการศึกษามาแลว ซึงมี
กระบวนการปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
 ๑. การจัดทําหลักสูตรใหม 
      ๑.๑  หลักสูตรที่จะจัดทํา/พัฒนาขึ้นใหมจะตองเปนหลักสูตรที่อยูในแผนพัฒนาหลักสูตรที่
ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว โดยเงื่อนไขและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
หลักสูตร เปนดังนี้ 
            ๑.๑.๑  คณะ/วิทยาลัยเสนอแผนพัฒนาหลักสูตร ทั้งแผนจัดทําหลักสูตรใหมและแผน
ปรับปรุงหลักสูตรเปนแผนระยะยาว (แผน ๕ ป) โดยแตละปกําหนดชื่อหลักสูตรที่จะจัดทําและ/หรือ
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 กรณีการปรับปรุงหลักสูตร ขอมูลประกอบที่สําคัญคือบันทึกการประชุมของ
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 จะตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ 
และความตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 
      ๑.๓ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไปจะตองสอดคลองกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และสาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามที่ สกอ. กําหนด 
      ๑.๔ หลักสูตรที่พัฒนาใหมตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (ถามี) 
      ๑.๕ หลักสูตรที่พัฒนาใหมจะตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยกอนการเปดสอน 
ทั้งนี้การขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหมใหกระทําพรอมกับการขออนุมัติหลักสูตร (เมื่อสภาอนุมัติหลักสูตร
แลวถือวาสภาอนุมัติการเปดสอนสาขาใหม) 
      ๑.๖ การอนุมัติหลักสูตรตามขอ ๑.๕ ควรดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกอนการเปด
การเรียนการสอนอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา 
      ๑.๗ หลักสูตรที่ ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตองเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อพิจารณา
รับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจไมไดรับการพิจารณา
รับทราบหรืรับรองหลักสูตร 
      ๑.๘ เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย 
  ๑.๘.๑ แบบรายงานขอมูลการพิจารารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
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
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิพากษหลักสูตร ฯลฯ ใหจัดทําเอกสรผนวกแนบทาย
หลักสูตรฉบับสมบูรณ 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 ๒. การปรับปรุงหลักสูตร  จําแนกไดเปน ๒ ลักษณะ ไดดังนี้ 
  ๒.๑ หลักสูตรฉบับปรับปรุงมาก (เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ 
วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหวดวิชา
เฉพาะและระบบการศึกษา หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา) มีแนวทาง/เงื่อนไขการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ดังนี้ 
       ๒.๑.๑ ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรเสนอแผนปรับปรุงหลักสูตรรวมกับแผนพัฒนา
หลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย 
       ๒.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรหลังจากมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จะตองดําเนินงานใหสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และสาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแงชาติ  ตามที่ สกอ. กําหนด 
       ๒.๑.๓ ขอมูลที่สนับสนุนที่สําคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ควรประกอบดวย 
   ๑) ผลการประเมินการดําเนินการตามหลักสูตรในการจดัการศกึษาในปทีผ่านๆ มา 
   ๒) บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจํา
หลักสูตร/อาจารยผูสอนเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 
   ๓) ผลสํารวจความคิดเห็น/ความตองการของผูใชบัณฑิตและ/หรือศิษยเกา 
   ๔) ตารางเปรียบเทียบประเด็นสําคัญที่เปลี่ยนแปลง/ความแตกตางระหวาง
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุง 
       ๒.๑.๔ หลักสูตรที่ปรับปรุงตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่ ก ระทรวงศึ กษาธิก ารกํ าหนด รวมทั้ งสอดคลอ งกั บนโยบาย  และ/หรือ เกณฑที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ถามี) 
       ๒.๑.๕ หลักสูตรที่ปรับปรุงตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับ
คณะ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ ละสภามหาวิทยาลัยกอนการใช
จัดการศึกษา 
       ๒.๑.๖ หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว ตอง
เสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
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) เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ จํานวน ๕ เลม โดยหลักสูตรที่เสนอตองมี
หัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 



๑๔ 
 

   ๔) แผนบันทึกขอมูล (CD/Diskette) 
   ๕) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อางถึง อาทิ ระเบียบหรือขอบังคับ 
รายชื่อคณะกรรมากรพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิพากษหลักสูตร ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง ฯลฯ ใหจัดทําเปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสูตรฉบับสมบูรณ 
  ๒.๒ หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (เปนการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อ
รายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไมกระทบ
โครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ) มีแนวดําเนินการ ดังนี้ 
       ๒.๒.๑ ประเด็นที่เสนอขอปรับปรุงตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย   
กอนจัดการศึกษา  
       ๒.๒.๒ งานหลักสูตรและแผนการเรียนจะรวบรวมและจัดทําเอกสารการปรับปรุง
แกไขหลักสูตร แจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเปนรายภาคการศึกษา
กรณีหลักสูตรใดมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้ง จะรวบรวมและสรุปจัดทําเปนเอกสารฉบับเดียว 
       ๒.๒.๓ เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย 
   ๑) แบบเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรที่กรอบขอมูลครบถวนโดยอธิการบดีลง
นามรับรองความถูกตองของขอมูล พรอมประทับตราสถาบันทุกหนา 
   ๒) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 
   ๓) เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๕ เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล  

    (CD/Diskette)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 



๑๕ 
 

 
 
จากการศึกษาแนวปฏิบัติการเปด และปดหลักสูตรตามมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด มหาวิทยาลัยได

กําหนดขอกําหนดและแนวปฏิบัติสําหรับการปดหลักสูตรไว ดังนี้ 
ขอกําหนดในการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 สําหรับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สามารถขอปด หรือจะตองดําเนินการปด
หลักสูตร เมื่อเขาเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. หลักสูตรไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติหลักสูตร หรือไมไดเปดสอนติดตอกันมาแลว
นอยกวา ๓ ป หรือ 
 ๒. อาจารยประจําหลักสูตรและหรืออาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตรไมเปนไปตามทีเ่กณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด 
 ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถดําเนินการปรับปุรงหรือปดกอนเวลา ๕  ป (ประกาศระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีการพัฒนาใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป) 
 การปดหลักสูตรจะไมมีผลยอนหลังกับนักศึกษาที่เขาศึกษาในรุนกอนหนานี้ นักศึกษายังคงศึกษา
ตามแผนการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดไว 
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรมีความประสงคจะปดกอนระยะเวลา ๓ ป ตามขอ ๑ หรือ ๒ สามารถเสนอขอปด
ไดทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจของคณะ 
 

แนวปฏิบัติในการปดหลักสูตร 
 ๑. คณะกรรมการกลั่นกรองเปด ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเสนอขอปดหลักสูตรเปนลายลักษณ
อักษรพรอมขอมูลสนับสนุนผานคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒. คณะ/วิทยาลัยเสนอขอมูลการขอปดหลักสูตรผานคณะกรรมการวิชาการ 
 ๓. รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานวิชาการ เสนอขออนุมัติการปดหลักสูตรตอ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย  
 ๔. งานหลักสูตรและการสอนสํานักวิชาการฯเสนอการอนุมัติการปดหลักสูตรของสภามหาวทิยาลยั
(แนบมติการประชุมของสภามหาวิทยาลัย) ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบตัิในการปดหลักสูตร 



๑๖ 
 

ขอสรุปเกี่ยวกับกลไกการขอเปดและปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 
 การขอเปดหลักสูตรใหม 
 ๑. มีแผนพัฒนาหลักสูตรที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยควรเปนแผนรวมทั้งการ
จัดทําหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรเปนแผนระยะยาว (แผน ๕ ป) ที่แตละปกําหนดชื่อหลักสูตรที่
จะจัดทําและ/หรือปรับปรุงอยางชัดเจน 

๒. มีงานวิจัยสถาบัน/หรือขอมลูประกอบเหตผุลความจําเปนในการเปดหลักสูตรอยางชัดเจน 
 ๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและไดเสนอขอความคิด
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กรรมการของสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
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 หลักสูตรเสนอขอปดหลักสูตรเปนลายลักษณอักษรพรอม
ขอมูลสนับสนุนผานคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พรอม
เหตุผลประกอบในการขอปดหลักสูตร หรือเปนไปตามเกณฑหรือประกาศของมหาวิทยาลัยใหปดหลักสูตร 
หรือนโยบายของรัฐ (ไมตองมีวิจัยสถาบัน) 
 ๓. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ มหาวิทยาลัยแจงใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรไปยัง สกอ. เพื่อ
ทราบและปรับปรุงขอมูลในระบบสารสนเทศ ภายใน ๓๐ วัน  
 ๔. กรณีที่ไมไดเปดสอนเปนเวลาติดตอกันเกิน ๓ ป และยังไมประสงคจะปดหลักสูตร คณะ/
วิทยาลัยตนสังกัดตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนและแนวทางดําเนินการเพื่อเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการและที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ 
 

 
 
 
 

 



๑๗ 
 

การพัฒนาหลักสูตร 
 

 การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในสวนที่เปนตัวหลักสูตรหรือ
เอกสารหลักสูตรจะมีแนวปฏิบัติไมแตกตางจากการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผานมามากนัก
เพียงแตในเอกสารหลักสูตร(มคอ.๒) จะมีหัวขอละรายละเอียดมากกวาเดิม สวนกระบวนการขั้นตอนจะ
ใกลเคียงกัน กลาวคือสามารถจําแนกเปน ๒ ประเภท คือ การจัดทําหลักสูตรใหม และ การปรับปรุง
หลักสูตร ที่มีอยูเดิม ซึ่งแตละกรณีมีกระบวนการและขั้นตอนสําคัญๆดังนี้ 
 
กรณีจัดทําหลักสูตรใหม มีกระบวนการและขั้นตอนสําคัญๆ ดังนี้ 
 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร โดยเปนคําสั่งแตงตั้งของคณะหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งโดย
ขอกําหนดสําหรับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดใหตองมี
กรรมการอยางนอย ๕ คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และหากมีองกรวิชาชีพตอง
ใหมีองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน (ถามีตัวแทนผูใชบัณฑิตเขามารวมดวยก็จะยิ่งดี) 
มีการประชุมและจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง 
 ๒. สํารวจความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต ทองถิ่น และสังคม โดยจัดทําเปนรายงานสรุปผล
การสํารวจ อภิปรายประกอบกับแผน/นโยบายและ/หรือทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จังหวัด ภูมิภาค 
ประเทศและโลก 
 ๓. ศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ 
 ๔. ศึกษามาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ ของระดับและสาขา/
สาขาที่จะพัฒนาจากกระทรวงศึกษาธิการ (มคอ.) และใชมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวน้ันเปนหลักใน
การพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้คณะ/มหาวิทยาลัยอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งคณะ/มหาวิทยาลัย ตองการให
บัณฑิตสาขา/สาขาวิชาในระดับคูณวุฒิน้ันมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา
และระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของคณะ/
มหาวิทยาลัยและเปนที่นาสนใจของบุคคลที่จะเลือกหลักสูตรของสถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่กระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก
หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด กรณียังไมมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
มาตรฐานคุณวุฒิสําหรับระดับและสาขา/สาขาวิชาที่ประสงคจะพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตอง
ทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒิน้ัน (มาราตรฐานกลาง) เปน
แนวในการพัฒนาหลักสูตรทั้งนี้คณะ/มหาวิทยาลัยคงสามารถเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งคณะ/มหาวิทยาลัย 
ตองการใหบัณฑิตสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิน้ันมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของคณะ/
มหาวิทยาลัย และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะ
รับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู



๑๘ 
 

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
 ๕. จัดทําหลักสูตรตามเกณฑและแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มคอ.๒) 
 ๖. จัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูใชบัณฑิต ตัวแทนของทองถิ่น ฯลฯ 
จัดทําเอกสารสรุปการวิพากษและแนวทางการปรับปรุงแกไขตามขอวิพากษตางๆ พรอมแนบหลักฐาน
หนังสือเชิญ รายช่ือและประวัติยอของผูเขารวมประชุม 
 ๗. จัดทําเอกสารหลักสูตร (ประมาณ ๕ เลม) เสนอคณะ 
             ๘. คณะแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของคณะเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ตามมาตรฐานความสมบูรณและความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะมหาวิทยาลัย ทองถิ่น ประเทศ
ไทย และโลก 

๙. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงแกไขแหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของคณะ(ถามีขอเสนอใหปรับปรุงแกไข)แลวจัดทําเอกสาร(ประมาณ๑๓
เลม)สงใหคณะกรรมการกลั่นกรองนําสงรองอธิการบดี(วิชาการ)เพื่อเสนอสภาวิชาการ 

๑๐. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองตาม
มาตรฐาน ความสมบูรณ ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัยทองถิ่น ประเทศไทยและโลก 

๑๑. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ถามีขอเสนอใหปรับปรุงแกไข) จัดทําเอกสาร (ประมาณ๒๐เลม) สงให
คณะกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ เพื่อเสนอสภาวิชาการ 
 ๑๒. สภาวิชาการพิจารณาตรวจสอบความถูกตองตามมาตรฐาน ความสมบูรณและความเปน
ประโยชนตอการพัฒนาในระดับตางๆ และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข (ถามี) 
 ๑๓. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 
(ถามีขอเสนอใหปรับปรุงแกไข) จัดทําเอกสาร (ประมาณ ๒๕ เลม) สงใหฝายเลขาสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ๑๔. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ และ/หรือใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 
 ๑๕. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรที่เสนอ ใหคณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรจัดทําเอกสารหลักสูตรที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย(ถามี) จํานวน ๑๐ 
เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล(เอกสารหลักสูตร) ๒ แผน สงใหเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ประสานกลุมงานหลักสูรและการสอนสํานักวิชาการฯจัดทําหนังสือราชการ เสนอตอสํานักงาน
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
ที่เกณฑน้ี สวนหลักสูตรท่ีไดใชมาแลวก็จะตองดําเนินการปรับปรุงใหเขาเกณฑใหมภายในปการศึกษา 
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 อาจดาํเนนิการโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขานั้นๆ จัดทํารายละเอียดเฉพาะสวนที่ตองการปรับปรุงแกไข พรอมเหตุผล
การประกอบการปรับปรุงแกไข (ไมจําเปนตองเสนอดเปนเอกสารหลักสูตรทั้งเลม) เสนอตอคณะ เพื่อ
พิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยใหดําเนินการเสนอตอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป สวนการปรับปรุงหลักสูตรระดับมากนั้นจะตองจัดทําเอกสารเปน
หลักสูตรปรับปรุงซึ่งจะตองดําเนินการตามขั้นตอนสําคัญๆ ดังนี้ 
 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร โดยเปนคําสั่งแตงตั้งของคณะหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งโดย
ขอกําหนดสําหรับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดใหตองมี
กรรมการอยางนอย ๕ คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาน้ันๆซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และหากมีองคกร
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
ใหบัณฑิตสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิน้ันมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอ่ืนๆเพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของคณะ/
มหาวิทยาลัย และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะ
รับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่กระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก



๒๐ 
 

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก
หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด กรณีที่ยังไมประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
มาตรฐานคุณวุฒิสําหรับระดับและสาขา/สาขาวิชาที่พึงประสงคจะพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตองศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒิน้ัน(มาตรฐาน
กลาง) เปนแนวในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้คณะ/มหาวิทยาลัยยังคงสามารถเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่ง
คณะ/มหาวิทยาลัย ตองการใหบัณฑิตสาขา/สาขาในระดับคุณวุฒิน้ันมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา
บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของคณะ/มหาวิทยาลัย และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือ
ผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาใน
หลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
 ๕. ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหสอดคลอง
กับดัชนีมาตรฐานคุณภาพที่ปรับปรุง และใหเปนไปตามเกณฑและแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (มคอ.๒) 
 ๖. จัดทําเอกสารรายงานรายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีตารางเปรียบเทียบใหเห็น
ลักษณะสําคัญของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (สําหรับการปรับปรุงใหเขากรอบมาตรฐานคณุวฒุใิน
ครั้งแรก เปนการปรับใหญ ไมตองทําเอกสารชิ้นนี้) 
 ๗. จัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูใชบัณฑิต ตัวแทนของทองถิ่น ฯลฯ 
จัดทําเอกสารสรุปการวิพากษและแนวทางการปรับปรุงแกไขตามขอวิพากษตางๆ พรอมแนบหลักฐาน
หนังสือเชิญรายช่ือและประวัติยอของผูเขารวมประชุม 
 ๘. จัดทําเอกสารหลักสูตร (มคอ.๒) (ประมาณ ๕ เลม) เสนอคณะ 
 ๙. คณะแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของคณะเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ตามมาตรฐาน ความสมบูรณ ละความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ทองถิ่น ประเทศ
ไทยและโลก 
 ๑๐. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ถามีขอเสนอใหปรับปรุงแกไข) แลวจัดทําเอกสารหลักสูตร (ประมาณ ๕ 
เลม) สงใหเลขานุการสภาวิชาการ เพื่อเสนอสภาวิชาการ 
 ๑๑. สงหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองตามมาตรฐาน ความสมบูรณ ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัยทองถิ่น 
ประเทศไทย และโลก 
  ๑๒.คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ (ถามีขอเสนอใหปรับปรุงแกไข) จัดทําเอกสาร
หลักสูตร (ประมาณ ๒๐ เลม) สงใหกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ เพื่อเสนอสภาวิชาการ 
 ๑๓. สภาวิชาการพิจารณาตรวจสอบความถูกตองตามมาตรฐาน ความสมบูรณและความเปน
ประโยชนตอการพัฒนาในระดับตางๆ และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข (ถามี) 



๒๑ 
 

 ๑๔. คณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
สภาวิชาการ (ถามีขอเสนอใหปรับปรุงแกไข) จัดทําเอกสารหลักสูตร (ประมาณ ๔๕เลม) สงใหรอง
อธิการบดี (วิชาการ) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ๑๕. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ และ/หรือใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 
 ๑๖. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรที่เสนอ ใหคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรจัดทําเอกสารหลักสูตรที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย (ถามี) หลักสูตร 
จํานวน ๕ เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล(เอกสารหลักสูตร)จํานวน ๒ แผน สงใหฝายเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร(กลุมงานหลักสูตรและการสอนสํานักวิชาการฯ)จัดทําหนังสือราชการสง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน (งายหลักสูตรและการสอนจะเก็บเอกสารหลักสูตร
ไว ๕ เลม และแผนบันทึกขอมูล ๑ แผน สวนที่เหลือจะนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ระบบและกลไกการเปด ปด ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 

 
 
                                                                                                 

 
 

 
                                                                                            ขั้นตอนที่ ๘ (๙) 
                                                                               
                                                                            
 
                                          
                                           ระดับปริญญาตรี                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
                                                                                                     
                                                                                                     
 
 
                                                                                                      
      

  
                                                                                 
                                                                                            
                                                                                           

  
 
 
 
 

สาขาวิชา/คณะผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(สํารวจความตองการของผูใชหลักสูตร) 

คณะกรรมการกลั่นกรองเปด ปด ปรับปรุง พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

(พิจารณากลั่นกรองกอนเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(อนุมัติ) 

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

(อนุมัติ) 

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

(อนุมัติ) 

นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

(พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร) 



๒๓ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปรญิญาตรี  พ.ศ.๒๕๔๘ 

---------------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใชในปจจุบันใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวนหนึ่งของเกณฑ
การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเพื่อใหการบริหารงาน ดานวิชาการดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีวากระทรวงศึกษาธิการจึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” ดังตอไปนี้ 
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
 ๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหมและ
หลักสูตรเกา ที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ๓. ใหยกเลิก 
       ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี      
พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
       ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ
ตน พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐  
       ๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง“เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร        
ระดับวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ 
       ๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร       
ระดับวิชาชีพ(ตอเนื่อง ๒ ป) พ.ศ.๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาละมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติสามารถนําไปประยุกตใหไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการสิเคราะหและสังเคราะหอยาง
เปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 ๕. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบัน อุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน    
ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 
 
 



๒๔ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ              
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 
 ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ              
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
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 หลักสูตรปริญญาตรี (๔ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต       
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
       ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต        
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 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถวน และใหระบุคําวา 
“ตอเนื่อง”      ในวงเล็บตอทายช่ือหลักสูตร 
    ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 ๘. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรีโดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาดังนี้ 
 
 



๒๕ 
 

     ๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูอยางกวางขวาง        
มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล 
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามาถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปน
อยางดี 
  สถาบันอุดมศึกษา อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือลักษณะ 
บูรณาการใดๆก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสักสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชา
ศึกษาทั่วไปโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
  อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่
ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้จํานวนหนวยกิต 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  
   สถาบันอุดมศึกษา 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 อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําไมเกินกวา        
๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 
 
 



๒๖ 
 

 ๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
       ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา 
                  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
       ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
           วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทาหรือระดับอนุปริญญา (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 
แตกตางไปจากเกณฑขางตน ก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิต ตามที่ระบุไวในหลักสูตร 
 ๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล เกณฑ
ขั้นตํ่าของแตละรายวิชาและเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวย
กิต   ที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน จึง
ถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
 สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผล และการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้ จะตองกําหนดให
มีคาเทียบเคียงกันได 
 ๑๓. ช่ือปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชช่ือปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใด
ยังมิไดกําหนดชื่อปริญญาไวในพระราชกฤษฎีกาหรือ กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา  
วาดวยปริญญาในสาขาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 



๒๗ 
 

 ๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
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  
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป 
 ๑๖. ในกรณีที่ ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือ มีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และ
ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนที่สุด 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
        
               (นายอดิศัย  โพธารามิก) 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-------------------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบัน ใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการรับรอง
วิทยฐานะ และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
มาตราความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘” ดังตอไปนี้ 
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้ สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(การศึกษา หลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง(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 เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
       ๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมุงใหมี
ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมี    
ความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และควรเปน
หลักสูตรที่มีลักษณะ   เบ็ดเสร็จในตัวเอง 
       อนึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ในสาขา       
วิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิต ไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตร              
ที่จะเขาศึกษา 
       ๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาตางๆ 



๒๙ 
 

  โดยกระบวนการวิจัย เพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ รวมทั้ง        
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 ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 
 ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ สัปดาห ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ    
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
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 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
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 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมต
ลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
       ๗.๒ ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดย
แบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ 
  แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 
  แบบ ก (๑)  ทํ าเฉพาะวิทยานิพนธซึ่ งมีค าเทียบไดไมนอยกวา  ๓๖ หนวยกิต 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือ ทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดย      
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 ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ       
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
  แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่ เนนการทํ าวิทยานิพนธที่ ก อ ให เกิดความรู ใหม
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 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง 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 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนกัศกึษา  
ที่มีความรู ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิต      
ที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน ระดบัปรญิญา
เขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการ
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
        เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวารองศาสตราจารย            
        ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ       
        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 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือ
        เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน 
        สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมปีระสบการณ 

    ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา 
   ๙.๒.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ 
            ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิดังกลาว 
            ตองมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง    
            ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที ่

สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ    
         การศึกษา เพื่อรับปรญิญา 

   ๙.๒.๔ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
            มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตาํแหนงทาวงวิชาการ   
            ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
                     และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ 
            การศึกษาเพื่อรบัปริญญา 
       ๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนใหเปนไปตามขอ ๙.๑.๑ และ ๙.๑.๔ โดยอนุโลม 
 ๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
       ๑๐.๑ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยปรําจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดุแลไดมากวา ๕ คน 
ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๐ คน 
       ๑๐.๒ อาจารยประจํา ๑ คนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
ไดไมเกิน ๑๕ คน 
  หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ ใหนับรวม
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 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา  
๓ ปการศึกษา 
       ๑๒.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
      ๑๒.๓ ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษา  
ไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลว เขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษา       
ไมเกิน ๖ ป การศึกษา 
  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตที่กําหนด
ขางตน    ในสัดสวนที่เหมาะสม 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวย
กิต แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 
 ๑๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว         
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 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร       
     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. ช่ือประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
       ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate 
Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip)” แลวตามดวยช่ือวิชาตอทาย 
       ๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหใชช่ือวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher 
Graduate Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 
       ๑๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชช่ือปริญญาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น 
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมี            
การตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญา       
ตามหลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 ๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ  
       ๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
       ๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
       ๑๕.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
       ๑๕.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 



๓๕ 
 

 ๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับดัชนี       
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่อง ทุก ๕ ป 
 ๑๗. ในกรณีที่ ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่พิจารณา และ
ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนที่สุด 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
        
               (นายอดิศัย  โพธารามิก) 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อ แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-------------------------------------- 
 เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับแนวทางการบริหารจัดการ
และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหง
พระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี วาการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี้ 
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “แนวทางเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘” 
 ๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้ เปนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   
ทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหม และหลักสูตรเกาเพื่อปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน และใหใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ๓. สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และควรกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมาตรฐานอื่นๆ 
อาทิ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตร สัดสวนนักศึกษาตออาจารยผูสอน 
 ๔. ระบบการจัดการศึกษา 
      เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับ กําหนดใหใชระบบทวิภาคเปนระบบมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัดการศึกษา      
เพียงระบบเดียว สถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นไดเชนกัน อาทิ ระบบไตรภาค หรือ     
ระบบจตุภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
การศึกษานั้นไวในหลักสูตรใหชัดเจนซึ่งประกอบดวย รายละเอียดเกี่ยวกับการแบงภาคการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคการศึกษา การคิดหนวยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติ การ
ฝกงานหรือ  การฝกภาคสนาม การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิต ระบบดังกลาวกับหนวยกิตระบบทวิภาค 
 อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปนระบบ
มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 
 
 



๓๗ 
 

 ๕. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     วิชาศึกษาทั่วไป มีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยใหศึกษารายวิชา
ตางๆจนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเอง การจัดการเรียน
การสอนควรจัดใหมีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก 
และไมควรนํารายวิชาเบื้องตน หรือ รายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาทั่วไป 
 ๖. การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
     สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตางๆ ออกมารับใชสังคม รวมทั้ง
มุงเนน     การเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงใหสามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรูใหม สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และ
ระดับอนุปริญญา) ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษา  เปนตน ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเปนในการเปดสอน และตองคํานึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชา
นั้นเปนสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มีการสอนอยูแลวในสถาบันอื่น 
 ๗. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
      ๗.๑  คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีซึ่ง           
มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตองมีประสบการณในการสอน และไดรับการพัฒนาใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมทั้ง
ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
       ๗.๒ อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตาม
เวลาทําการ) ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 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
ผูสอนตามที่เกณฑกําหนด โดยเผยแพรในอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัย
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 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการ และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง 
      ๗.๖ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปน
อยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตอง
พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจําใน
สถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนบุคลากรประจําใน
สถาบัน หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ
เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานน้ันๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนง
ระดับ ๙ ขั้นข้ึนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่
เกี่ยวของกําหนด 
  ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธหรือ อาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
รองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปน
กรณีๆ ไปโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาให
รับทราบการแตงตั้งนั้นดวย 
  ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และศาสตราจารยพิเศษ ใหประเมินผลงานทางวิชาการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคยีงและ
ยอมรับใหเทียบเทากับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
 ๘. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหนับรวมจํานวนนักศึกษา
เกาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย 
 ๙. การสอบผานภาษาตางประเทศ 
      เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกําหนดใหตองผานภาษาตางประเทศอยางนอย     
๑ ภาษา เกณฑดังกลาวใหใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล ผูเรียนในหลักสูตรเดียวกันไมจําเปนตองเรียน
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
วิชาการซึ่งเปนที่ยอบรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เปดสอนได 
      ๑๒.๒ สถาบันที่จะเปดสอนตองมีหลักสูตรที่ดีมีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือไดและ    
มีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 
      ๑๒.๓ สถาบันที่จะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมที่จะรองรับและสนับสนุน
งานวิจัยของผูเรียน 
      ๑๒.๔ สถาบันที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 
      ๑๒.๕ สถาบันที่จะเปดสอนควรพรอมที่จะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได 
 ๑๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
      ๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท ผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ 
ของหลักสูตรที่เขาศึกษา 
      ๑๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหใชคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา 
      ๑๓.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาศึกษา ๖ ป หรือเทียบเทาปริญญาโท  
สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงไดโดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทมากอน 
 ๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน 
      การออกใบปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อปริญญา และชื่อสาขาวิชา ใหตรงกับที่ระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษารับทราบหรือรับรอง ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือศึกษาตอ 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 ๑๕. ในกรณีที่ ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือ มีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคระกรรมการการอุดมศึกษาที่พิจารณา และให
ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนที่สุด 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
         
               (นายอดิศัย  โพธารามิก) 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพิมพแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานกากรประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติข้ึน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดาน
ตางๆ เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงออก
ประกาศไวดังนี้ 
 ๑.  ประกาศนี้ เ รียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒. ใหใชประกาศนี้สําหรับกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาและใหใชบังคับตั้งแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกสาเปนตนไป 
 ๓. วัตถุประสงค 
      เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
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 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
   ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก 



๔๒ 
 

     ๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตางๆ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ 
   (๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
   (๒) ดานความรู 
   (๓) ดานทักษะทางปญญา 
   (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรยีนรูดานทกัษะพสิยั 
      โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตร
อยางนอยตองเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
       ๔.๓ ชื่อปริญญา จํานวนหนวยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอนผลการ
เรียนรู ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไปพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ของแตละดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทาง         
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของบัณฑิต       
ที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาตแิละระดบัสากล 
 ๖.  ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคาม (ถามี) 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชารายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตมีมาตรฐาน        
ผลการเรียนรูตามขอ ๔.๒ 
 ๗. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตับบงชี้การประกัน
คุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    
วาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
 ๘. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ ๕ ป 
 ๙. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนินการไดมาตรฐานตามประกาศนี้        
ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 ๑๐. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะเปดรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรกตั้งแตปการศึกษา 
๒๕๕๓ เปนตนไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศน้ี
ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให
การจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศน้ี 



๔๓ 
 

 ๑๒. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให
ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนที่สิ้นสุด 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
            
        
                       
       (นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ) 
                                                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
เรื่อง  แนวทางปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
---------------------------------------------- 

  
เพื่ออนุมัติ ให เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ 
เมื่อวันที่           ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ       พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังตอไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแตละดับและสาขา/สาขาวิชา         
ซึ่งครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามแบบ มคอ.๑ ทายประกาศนี้ เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาใหเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตอไป 
 ๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรบัปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดสองวิธี ดังนี้ 
       ๒.๑ ใหประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวิชาของระดับ
คุณวุฒินั้น เปนแนวทางในการพฒันา/ปรับปรงุรายละเอียดของหลักสูตร 
       ๒.๒ ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่
กระทรวงศึกษาธิการยงัมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น 
 ๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน โดยครอบคลมุหัวขอตางๆตามแบบ มคอ.๒ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ ทายประกาศน้ี 
 ๔. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกลของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ตองอนุมัตหิลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบรูณแลวกอนเปดสอน 
 ๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาใหเปดสอนแลวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ 
 ๖. ใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้นๆ 
และธํารงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกลาว โดยดําเนินการ ดังนี้ 
       ๖.๑ พัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอยางตอเนื่อง 



๔๕ 
 

       ๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพออยางมีคุณภาพ 
รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนายงานอื่นเพื่อใชทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
       ๖.๓ จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู    
ในทุกๆ ดาน ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 
       ๖.๔ จัดใหมีการรายงานผลการจัดการศึกษาเปนรายวอชา ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ทุกภาคการศึกษา และเปนรายหลักสูตรทุกภาคการศึกษา โดยมีหัวขอตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.
๗ ตามลําดับที่แนบทายประกาศน้ี 
       ๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง และรายงานผล      
การจัดการศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษามุกปการศึกษา 
       ๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ ๕ ป 
 ๗. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง    
ทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้ 
      ๗.๑ กําหนดตังบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
      ๗.๒ ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตร 
      ๗.๓ รายงานผลการดําเนินการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สาธารณะ 
      ๗.๔ นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมัยอยูเสมอ 
 ๘. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรใหม/ปรับปรุงที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนแลวอยาง
นอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้ 
      ๘.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 
      ๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร          
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแต
เปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตรใดที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมิน
คุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนด จึงจะไดรับการ
เผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหักสูตร ๑ ป หรือนอยกวาใหพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดี่ยวกัน 
      ๘.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไข     
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
 
 
 



๔๖ 
 

      ๘.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมา
ปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนดใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตร
ดังนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษารั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๙. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเนื่อง กรณีที่พบวาไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด ใหมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๑๐. ข้ันตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวของปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบทายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 

         (ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช) 
                                                                                     ประธานกรรมการ 
                                                                              คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
เรื่อง  แนวทางการปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศกึษาแหงชาติ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
-------------------------------------------- 

 
 ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ .ศ.  ๒๕๕๒ ลงวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่ อเปนแนวทางให
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 และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรใน
ลักษณะอื่นเพิ่มเติม ดังนี้ 
 “กรณีสถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่น โดยไมใชตามแบบ มคอ.๓ 
มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ที่เปนตัวอยางตามลําดับนั้น ใหสถาบันอุดมศึกษาจักทําระบบเก็บ
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 
 

สาระสําคญัของกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอดุมศกึษาแหงชาต ิ
 โลกยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอสื่อสารเปนอยางมาก ในดาน
การศึกษา เกิดการเคลื่อนยายนักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากตาง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ผูที่ทํางานและตองการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการทํางานมีจํานวนมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรับการแลกเปลี่ยน
ดังกลาว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษาใหมีความใกลเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีอื่นๆเพื่อใหเกิดความสะดวกแกการเคลื่อนยายของ
นักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต และนับตั้งแตการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของประเทศ
ตางๆ ในทวีปยุโรป ที่เมือง Bologna ประเทศอิตาลีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเกิดขอตกลง Bologna Process 
ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ และขยายผลการดําเนินการไปตามประเทศตางๆ ทั่งโลก 
 สําหรับประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเนนหนักให
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
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา 
ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเขาใจตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนา
วามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดดมศึกษาแหงชาติ  (Thai Qualifications Framework For 
Higher Education, TQF:HED) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู
ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของ
หลักสูตรในแตระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผล
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิต
บัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 
๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ๒.๑ ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการนอุดมศึกษาโดย
มุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจดั
การศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน
การอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนอาจารย การเรียนรู
ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง 
 ๒.๒ มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ํา
เชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากนั้นพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกัน
อยางเปนระบบ 
 ๒.๓ มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและเชื่อมโยง
เปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมี
มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ  

๒.๔ มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและ
เทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรมดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนรุของนักศึกษา 
 ๓.๒ เพื่อกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาสาขา/สาขาวิชาตางๆ และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลักและเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการ
เรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา 
 ๓.๓ เพื่อเชื่อโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพื่อบุคคลจะไดมีโอกาส
เพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปรงใสสา
มาถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆกับนานาประเทศได 
 ๓.๔ เพื่อชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการประกันคุณภาพ
ภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน 
 ๓.๕ เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุม
ผูที่เกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ทํางานรวมกันทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี 
 ๓.๖ เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และการรัยรอง
คุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
 ๓.๗ เพื่อมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา 
 ๓.๘ เพื่อนําไปสูการลดข้ันตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความเขมแข็ง 
 
๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ๔.๑ ระดับคุณวุฒิ (Levels Qualifications)  

ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปญญาที่ตองการ และความซับซอนของ
การเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติยังกําหนดคุณลักษณะของ
นักศึกษาระดับแรกเขาหลักจากสําเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานดวย เพราะเปนพื้นฐานความรู ความสามารถที่
สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

 
 
 



๕๑ 
 

  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มตนที่ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) และสิ้นสุดระดับที่ ๖ 
ปริญญาเอกดังนี้ 
   ระดับที่ ๑ ปริญญาตรี 
   ระดับที่ ๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ระดับที่ ๓ ปริญญาโท 
   ระดับที่ ๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
   ระดับที่ ๕ ปริญญาเอก 
   

         บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แต
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือ
เงื่อนไขอื่นเพื่อใหมั่นใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ในการศึกษาระดับที่สงูขึน้และ
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 
ซึ่งความสะทอนใหเห็นรายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญและในช่ือปริญญา ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชา
หนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดเงื่อนไข
บางประการของการเขาศึกษาได เพื่อใหผูเรียนมีพื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอสําหรับ
การศึกษาตอในระดับนั้นๆ และบรรลุผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 



๕๒ 
 

โครงสรางของระดบัคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ซึ่งเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งสูอีกระดบัหนึ่งที่สูงขึ้น ดงัแผนภูมิตอไปนี ้

ระดับ   ปริญญาทางสายวิชาการ          ปริญญาทางสายวิชาชีพ 
๖          ปริญญาเอกทางการวิจัย                                                                           ปริญญาเอกทางวิชาชีพ 
                      (ปร.ด.)                                                                                     (เชน บธ.ด.,วศ.ด.,ศษ.ด. 
 

  
  
 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๕                                                                       ชั้นสูง 

 
 

 
 
๔        ปริญญาโททางการวิจัย                                                                           ปริญญาโททางวิชาชีพ 
             (เชน ศศ.ม.,วท.ม.)                                                                            (เชน บธ.บ.,วศ.ม.,ศษ.ม.) 
 
 
 
๓                                                               
      
                                                                  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 
 
  

๒               ปริญญาตรี                                                                                     ปริญญาตรี  
             (เชน ศศ.ม.,วท.บ.)                                                                    (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 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาข้ึนในตนเอง จากประสบการณ
ที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ใหกับบัณฑิตมีอยางนอย ๕ ดานดังนี้ 
 (๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยาง
มีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิธีชีวิต
ในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศิลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 
 (๒) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในความเขาใจ การนึกคิด และการ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และ
สามารถเรียนรูดวยตนเองได 
 (๓) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณและใชความรู ความเขาใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการวิเคราะหและ
การแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 
 (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนําความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง 
 (๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ
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 ดังน้ัน มาตรฐานผลการ
เรียนรูของระดับคุณวุฒิหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิ
ที่ต่ํากวาดวย 
 มาตรฐานผลการเรียนรุดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวาบางสาขา/สาขาวิชา
นักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี และนักกฎหมาย เปนตน 
 มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานสติปญญา จะเกี่ยวของโดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่
เรียน รายละเอียดซึ่งตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับ
คุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 



๕๔ 
 

 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มุงหวังให
นักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวูมิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูดาน
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
ความรูพื้นฐานเพื่อใหมันใจวานักเรียนมีทักษะที่จําเปนทางภาษา ทักษะทางการเรียน และพื้นฐานทาง
วิชาการเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดสําเร็จ ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ควรจะตองมีมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน ดังนี้ 

(๒) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของคนไทยและระบบของคุณธรรม 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
ในกลุมสาระ/สาขาที่เลือกเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาหรือใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 (๓) ดานทักษะทางปญญา 
       มีความเขาใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในวิชาที่ศึกษา มีความสมารถในการ
ประยุกตใชความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยงและปญหาใหมๆ ในวิชาตางๆ ที่เรียนและใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอื่นๆ สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใช
ในการวิเคราะหปญหาเหลานั้น 

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่มและพฒันาการ
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 
      สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจ ทางคานิยม 
ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม  อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่นและเขาใจโลก 
เปนตน 
 (๒) ดานความรู  
      มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนธรรม ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีในองค
ความรูที่เกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานใน
สาขาวิชาและตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวน
หลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ 
 (๓) ดานทักษะทางปญญา 
      สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆ  
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษา
ปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจ
อันถองแทในเนื้อหาสวาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใชวิธีการ
ปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
 



๕๖ 
 

 (๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
        มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิก
ของกลุมสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการ
แกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
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 
ทางศิลธรรม ทางความรูสึกของผูอื่น ทางคานิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยมและ
ความสําคัญกอนหลัง แสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอโดยคํานึงถึงความเหมาะสมระหวาง
เปาหมายและจุดประสงคสวนตัวและสวนรวม เปนแบบอยางและเปนผูนําในการทํางานทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชน 
 (๒) ดานความรู  
      มีความรูระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาหรือวิชาชีพ ตลอดจนมีความรูใน
สาขาอื่นที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน มีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตลอดจนผลกระทบของความกาวหนาตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ 
 (๓) ดานทักษะทางปญญา  
      สามารถใชความรูทางทฤษฎี และประสบการณทางภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็นหรือปญหาที่
ซับซอน สามารถระบุแหลงขอมูลหรือเทคนิคการวิเคราะหเพิ่มเติมตามที่ตองการและคํานึงถึงสถานการณ
จริงที่แตกตางกันมนการวิเคราะหประเด็น สรุปผลและการจัดทําขอเสนอในการแกไขปญหาหรือกลยุทธใน
การปฏิบัติ 
 (๔) ดานทักษะและความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเองและเปนกลุมในสถานการณที่หลากหลาย
รวมทั้งสถานการณใหมหรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบอยางสูงใน
หนาที่การงานหรือสถานการณอื่นๆ ทางวิชาชีพมีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะใหมๆและความรูที่
ตองการ ทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 
 



๕๗ 
 

 (๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร ละการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      สามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหที่หลากหลายอยางเชี่ยวชาญฉลาดในการศึกษา
คนควาและเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร ตอกลุมบุคคล
ตางๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
ระดับที่ ๓ ปริญญาโท 
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อยางนอยตองเปน ดังนี้ 

(๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม 
     สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง

ความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ เพียงพอที่จะ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนอง
ปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึก
ของผูที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุน
อยางจริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มี
ผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 
 (๒) ดานความรู 
      มีความรูความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพ มีความเขาใจ
ในทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนามี
ความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มี
ตอองคความรู ในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ ใชอยู ใน
สภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 (๓) ดานทักษะทางปญญา 
      ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ 
หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอ
เปนความรูใหมที่ทาทาย สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่
ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการ
ใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยาย
องคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 
 
 



๕๘ 
 

 (๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรงุ
ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และ
รวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ แสดงออก ทักษะการเปนผูนําไดอยาง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม (๕) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถคักรองขอมูลทางคณิตศาสตรและ
สถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่งไป โดย
การนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ 
 
ระดับที่ ๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรชั้นสูง อยางนอย     
ตองเปนดังนี้ 
 (๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
      สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในเชิงวิชาการและวิชาชีพไดกรณีที่
ปญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือขอมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติไมเพียงพอ ก็สามารถวินิจฉัยไดอยาง
เที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของคานิยมและหลักการที่ดี แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปโดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ริเริ่มการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและปรับปรุงแกไข 
สงเสริมผูอื่นอยางจริงจังในการใชวิจารณญาณที่ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงภาวะผูนําในการสงเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทํางานและ
ชุมชนที่กวางขวางขึ้น 
 (๒) ดานความรู 
      มีความรูอยางลึกซึ้งและทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติในสาขาวิชา
เฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบตอสาขาวิชา ตระหนักถึงการดําเนินการวิจัยใน
ปจจุบันและทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตแนวคิดซึ่งมีผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ
อยางมืออาชีพมีความรูและความเขาใจในกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยางลึกซึ้งในสาขาวิชา 
 (๓) ดานทักษะทางปญญา 
      สามมารถวิเคราะหสถานการณใหมๆ ที่ซับซอน และใชความรูทางการวิจัยและการปฏิบัติ
ลาสุดในการพัฒนาและใชวิธีการแกไขที่เหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเริ่มและวิเคราะหปญหาที่
ซับซอนไดอยางเขมขนโดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจากแหลงตางๆ ตามความ
เหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดข้ึนพรอมทั้งแปลความหมาย และแปลงผลที่เกิดข้ึนนี้ใหเปนความรูทั่วไป
ที่จะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใชทักษะทางปญญาอยางสม่ําเสมอเมื่อตองปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาชีพ 
 
 



๕๙ 
 

 (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ 
      สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ และสมารถริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชาของ
ตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองไดอยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการทํางานและวางแผนสําหรับการปรับปรุงปฏิบัติตอผูอื่น
และผูและผูรวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยาง
สรางสรรคและแสดงออกความเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน (๕) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร
และสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหาสรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดย
เจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่
สําคัญ  
 
ระดับที่ ๕ ปริญญาเอก 

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอกอยางนอยตองเปนดังนี้  
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
     สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ    

ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได ก็สามารถ
ใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม แสดงออกหรือ
สื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของ
จรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบัน เพื่อทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผู อื่นใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา        
ในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น  

(๒) ดานความร ู 
     สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองค

ความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป
นรากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดข้ึน รูเทคนิคการวิจัยและ
พัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะตองมี
ความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา   

(๓) ดานทักษะทางปญญา  
     สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห

ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหม ๆ 
สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่สรางสรรค โดยบูรณาการ
แนวคิดตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง สามารถออกแบบและดําเนินการ
โครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติใน
วิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ   



๖๐ 
 

(๔) ดานทักษะความสมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
     มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน วิเคราะห

และแกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปน   
ผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน  

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็นป

ญหาที่สําคัญและซับซอน 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 
      หลักสูตรปริญญาตรี ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรูความเขาใจใน
สาขาวิชาอยางกวางๆ เนนใหรูสึกในบางสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห การพัฒนาและผลการวิจัยลาสุด 
นักศึกษาควรตระหนักถึงความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ปริญญาตรีเปนคุณวุฒิขั้น
พื้นฐานสําหรับการเขาสูอาชีพในสาขาตางๆ ที่ใชทักษะความชํานาญสูงและการศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น 
ดังนั้นหลักสูตรจะตองพัฒนาผูเรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติใน
วิชาชีพ และพื้นฐานความรูภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ละการวิจัยที่จําเปนตอการศึกษาดวย 
 (๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
      หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่เบ็ดเสรจ็ในตัวเอง สําหรบันักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ตองการปรับปรงุความรู และทักษะทางวิชาชีพ แตขาดคุณสมบัติในการ
เขาศึกษาตอหรือไมตองการทีจ่ะศึกษาตอระดับปริญญาโท แตเมื่อสําเรจ็การศึกษาในหลกัสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแลว ก็สมารถทีจ่ะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได โดยอาจตองเรียนรายวิชาเพิม่เติม 
 (๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓ ปริญญาโท 
      หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุงหมายที่จะใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรูและทักษะทางดาน
วิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีโดยมุงเนน
การพัฒนาความชํานาญทางดานการวิจัย หรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทางวิชาชีพหลักสูตรจึงอาจเนน
การคนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธ หรืออาจผสมผสานระหวางนักศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ 
หรือการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ 
 (๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะบางสาที่กําหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเปนหลักสูตรที่เปดสอน
ทางดานการแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เชน เภสัชศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย 
  



๖๑ 
 

 (๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕ ปริญญาเอก 
      หลักสูตรปริญญาเอกเปนกลักสูตรที่เนนใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษา
คนควาที่ลุมลึกในระดับสูงอยางอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการลาสุดขององคความรู ในสาขา/
สาขาวิชาที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกตใชความรูเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาเนื้อหา
สาระของรายวิชาของสาขา/สาขนวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทํา
วิทยานิพนธเพื่อเพิ่มพูนองคความรูที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวาวิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชาที่สูง
ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาประยุกต 
 ๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 
 ระบบหนวยกิตเปนระบบที่ใชเพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรูที่คาดหวังวานักศึกษาจะไดรับใน
การศึกษาแตละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรที่สาขา/
สาขาวิชาตางกันแมในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได เชน ระยะเวลาศึกษา ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรี
อาจจะเปน ๔ ป ๕ ป หรือ ๖ ป ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรูที่คาดหวัง และระดับความซับซอนของ
สาขาวิชานั้นๆ และระยะเวลาเรียนเทากันในหลักสูตรที่ตางกัน อาจนําไปสูคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโทได เพียงแตการเรียนในระดับปริญญาโทเขมขนกวาระดับคุณวุฒิจะขึ้นอยูกับระดับของการเรียน
หรือความซับซอนของการเรียนมากกวาที่จะขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เรียน แมวาจะมีกําหนดหนวยกิตขั้นต่ํา
ของหลักสูตรไวก็ตาม (จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) 

๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ 
 ชื่อคุณวุฒิที่ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ แสดงถึง 
 (๑) ระดับคุณวุฒิได แก  ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง และปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธกับความซับซอนของการเรียนรู 
 (๒) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศลิปศาสตร จะใชช่ือ
คุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อทั่วไป 
 (๓) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู ซึ่งอาจเปนสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขาวิชาใน
สัดสวนที่เทากัน สองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิชาเอกและโท) หรือหลายสาขารวมกันเปนสห
วิทยาการ เชน สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเปนสาขาวิชาเดี่ยว ใชชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต(การ
จัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชาสิ่งสําคัญ คือ การกําหนดชื่อ
คุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาตางๆ ตองเปนมาตรฐานสากล ถูกตอง แมนยํา หลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาในสาขาวิชาตางๆ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔.๗ การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ 
      นักศึกษาที่สามารถแสดงไดวามีความรูทักษะเพียงพอและเทียบเคียงไดกับผลการเรียนรูที่
กําหนดไวในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษาควรไดรับการ
ประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูหรือประสบการณที่มีเพื่อการเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและไมตอง
เสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนรูอยูแลวอีก การเทียบโอนความรูหรือประสบการณใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ
เรื่องขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
 



๖๒ 
 

๕. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู 
 ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรยีนรู
แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
ระดับคุณวุฒิ     หนวยกิต                                                  มาตรฐานการเรียนรู 
                     ขั้นต่ํา*          คุณธรรม         ความรู            ทักษะ        ทักษะความ         ทักษะการ
วิเคราะห 
                                       จริยธรรม                           ทางปญญา   สัมพันธระหวา    เชิงตัวเลขการสื่อ 
                                                                                            บุคคลและ         สารและการใช 
                                                                                            ความรับผิดชอบ   ใชเทคโนโลยี 
                  สารสนเทศ 
๑. ปริญญาตรี 
     (๔ ป) ๑๒๐  XX  XX  XX  XX XX 
     (๕ ป) ๑๕๐   
     (๖ ป) ๑๘๐ 
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ๒๔  หลัง XXX  XXX  XXX  XXX XXX 
  ป.ตรี 
๓. ปริญญาโท ๓๖ หลัง  XXXX  XXXX  X XXX  XXXX XXXX 
  ป.ตรี 
๔. ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 
  ๒๔  XXXXX  XXXXX  XXXXX  XXXX    XXXXX 
  ป.โท 
๕. ปริญญาเอก ๔๘ หลัง 
  ป.โท  XXXXXX       XXXXXX         XXXXXX            XXXXXX         
XXXXXX 
  หรือ ๗๒ 
  หลัง  ป.ตรี 
หมายเหตุ: * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑมาตรบานหลักสูตร 
     X เครื่องหมาย X ที่มีจํานวนนอยตางกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     ความรู และทักษะตาง ๆ  ในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒ 
 
๖. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ 
 ๖.๑ ระดับที่  ๑  ปริญญาตรี 
       ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่  ๒  ปริญญาตรี  โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ  อยางนอย
ตอไปนี้ 
 (๑) ความรูที่ครอบคลุม  สอดคลอง  และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา  ตลอด  ถึงความ
เขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ 



๖๓ 
 

 (๒) ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแกปญหาไดอยาง
สรางสรรค  จากความเขาใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของโดยอาศัยคําแนะนํา
แตเพียงเล็กนอย 
 (๓) ความสามารถในการคนหา  การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสมในการคิด
วิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน  ตลอดจนการเลือกใชกลไกลที่เหมาะสมในการสื่อผลการคิดวิเคราะห  
ตอผูรับขอมูลขาวสารกลุมตาง ๆ 
 (๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งที่สําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพน้ันๆ 
 (๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งที่สําคัญคือ ความรูความเขาใจ
อยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห 
และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/สาขาวิชา 
 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 (๑) มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา และขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคลและของกลุม 
โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไปปฏิบัติได 
 (๒) สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาคนควาในสาขาวิชา
ของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการอื่นๆ 
 (๓) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน 
 (๔) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ของตนอยูเสมอ 
 (๕) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ 
 ๖.๒ ระดับที่ ๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
      ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถอยาง
นอยตอไปนี้ 
 (๑) ความรูในระดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีประสบการณในสาขาวิชา ทั้งดาน
วิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก 
 (๒) ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางสรางสรรคในการวางแผนและการ
วิจัยดวยความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งทั้งภายในและภายนอกสาขา 
 (๓) ความสามารถในการเลือกใชเทคนิคตางๆ ทางคณิตศาสตร และเทคนิคเชิงวิเคราะหอื่นๆ ใน
การคนควาและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวคิดริเริ่มใหมๆ ดวยปาก
เปลา ดวยการเขียน และการใชสื่ออิเล็กทรอนิคสเพื่อสื่อสารกับผูฟงกลุมตางๆ ไดแกกลุมวิชาการกลุม
วิชาชีพและชุมชน 
 (๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การงานและการ
ประกอบวิชาชีพ 
 
 



๖๔ 
 

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 (๑) สามารถนําความรู ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชามา
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) ความเขาใจอยางถองแท ในทฤษฎีผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนาทาง
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) มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะผู นําในการให
โอกาสและสนับสนุนผูอื่นใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

 
  ๖.๔ ระดับ ๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ 
อยางนอยตอไปนี้  
 
 



๖๕ 
 

  (๑) การประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจัยที่มีอยูในการวิ
เคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได  ๒๒ 
  (๒) การประสานความรวมมือกับผู อื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนไดอยาง
เหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการใหคําแนะนํา
ของตนเอง  
  (๓) การมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นเพื่อดํารงไวและ
ขยายองคความรู ประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูนําและสนับสนุนการ
พัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
  (๔) การติดตามและสงเสิรมผู อื่นอยางเขมแข็งในการประยุกตใชการวินิจฉัยดวยคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและมีความละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวของกับความขัดแยงทาง 
คานิยม  
  คุณลักษณะของบณฑัตที่พึงประสงค  
  (๑) สามารถประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจผลงานวิจัยที่มีอยูอยางถองแทในการ 
วิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได  
  (๒) สามารถประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนไดอยาง
เหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการใหคําแนะนํา
ของตนเอง  

 (๓) มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นอยางเต็มที่เพื่อดํารงไวและ
ขยายองคความรู และประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูนําและสนับสนุนการ
พัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
  (๔) ติดตามและสงเสริมผู อื่นอยางจริงจังในการประยุกตใชการวินิจฉัยอยางมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแยงทางคานิยม  
  ๖.๕ ระดับท่ี  ปริญญาเอก  

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถอยางนอยตอไปนี้  
 (๑) ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  
 (๒) ความคุนเคยกับประเด็นปญหาที่กําลังเกิดข้ึนในระดับแนวหนาของสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

รวมทั้งความทาทายของประเด็นปญหาเหลานั้นตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน และตอขอสรุปที่เปนที่
ยอมรับกันอยูแลว  
  (๓) การศึกษาคนควาระดับสูงที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยว 
ของ รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการวิจัยที่มีลักษณะสรางสรรค
โดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฎีและการวิจัยที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญตอการปฏิบัติในวิชาชีพ  
  (๔) ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่ศึกษา   
  (๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือจากรายงานผลของโครงการและ
จากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ที่อางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ  
 
 
 



๖๖ 
 

  คุณลักษณะของบณฑัตที่พ่ีงประสงค 
 (๑) สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรูและการ

ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลังเพื่อพัฒนาความรูความ
เขาใจและกลยุทธใหมๆ  
  (๒) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุ มผู เชี่ยวชาญและกลุ มที่ไมใชผู เชี่ยวชาญในสาขาวิชาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
  (๓) สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพไดมั่นคงและ
รวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอชุมชน  
  
๗. การทวนสอบมาตรฐาน  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางใหแกคณาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูประเมิน
ภายนอกรับรูถึงมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวน
บุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเหลานี้จะมีลักษณะกวางๆ
และจะตองแปลความหมายโดยผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังตองมีความรู ความ
เขาใจในมาตรฐานผลการเรียนรู ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
นานาชาติที่ดีดวย  
  การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใด ๆ เชน การสังเกต การตรวจสอบ 
การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นไดมีการดําเนินการและบรรลุเปา
หมายตามวัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งจะตองดําเนินการที่ใหความ
มั่นใจไดวา มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ นั้นคือตองมีการทวนสอบ ซึ่งผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบ 
ดวยวาไดมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูอยางเพียงพอและเชื่อถือได  
  กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของ
นักศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบขอสอบของนักศึกษาและงานที่รับ
มอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดย
บุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานบาง 
สวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทางการศึกษา แตจะมีกระบวนการอยาง
ไรนั้น ขึ้นอยูกับรายละเอียดของการจัดการและความมี ประสิทธิภาพของการดําเนินการรวมกัน อยางไรก็
ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหมั่นใจวาจะรักษา
มาตรฐานไวไดอยางสม่ําเสมอ  
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

๘. ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน  
  การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผลสําเร็จใน
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบตางๆ 
ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆอยางตอเนื่อง ปจจัยดังกลาวจะ 
เปนสัดสวนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อใหมั่นใจวาปจจัยสูความสําเร็จเหลานี้ 
เปนที่เขาใจของคณาจารยผูเกี่ยวของ และนําไปใชในการเรียนการสอน  
 

ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน มีดังน้ี  
๘.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

       การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสมผสานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม และปฏิบัติ
ตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาจะ
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 ขอมูลปอนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถานักศึกษาไดวิเคราะหพฤตกิรรม
ของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง การ
พัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง จําเปนตองมอบหมายงานให
นักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุนความสามารถเหลานั้นดวยความมุงหวังใหมีผลงานที่กาวหนาข้ึนตามลําดับ  
  ๘.๕ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝกปฏิบัติเปนลําดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว 
พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณอยางงายๆ แก
นักศึกษา เพื่อปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรอยางงายๆ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะห
เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนตองไดรับการสอนเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรงรวมกบั
การฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ  
 
๙. สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวิฒตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหงชาติ 
  สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง 
ชาติ จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่
กฎหมายกําหนด  
 
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ตองสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผูเชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ หรือสถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ 
  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เปนสวนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่งเปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะดานมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ  
  ผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตมีความสําคัญในสังคมปจจุบันที่ 
เปนสังคมฐานความรู เนื่องจากบัณฑิตจะตองใชความรูในการประกอบอาชีพสรางความมั่นคงใหแกตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ และผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหนึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐานผลการ
เรียนรูขั้นตํ่าของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหความมั่นใจแกสังคมไดวา ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีความรู
ความสามารถที่เพียงพอในการทํางานตามสาขา/สาขาวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ  
  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานี้ ใหหลักประกันมาตรฐานผลการเรียนรู ของทุกหลักสูตร ที่
ดําเนินการตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒินี้ และเปนประโยชนในการใหแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และใหขอมูลประกอบการตัดสินใจแกผู เรียนที่
สนใจเขาศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ผูตองการใชบัณฑิต และผูประเมินหลักสูตร  
  ๑.๑ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา  
  หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองคความรูที่ 
เปนเนื้อหาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเปนหลักประกัน 
วาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมผีล
การเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริม
ใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ 
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 และใหผู มีสวนไดสวนเสียเหลานี้ไดมีสวนรวมในการใหความ
คิดเห็น/จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมทันสมัย ทุก 
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๕ ป ผู มีสวนไดสวนเสียหรือผูสนใจสามารถรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประโยชนในการปรับปรุงครั้งตอไป  
  ๑.๓ องคประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีดังนี้  
       (๑) ช่ือมาตรฐานคุณวุฒิ  
   ชื่อของมาตรฐานคุณวุฒิตองแสดงระดับและชื่อสาขาวิช า เชน “มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร” ในกรณีที่เปนกลุ มสาขาวิชาที่มีจุดรวม ใชชื่อเปนสาขา เชน 
“มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร”  
   (๒) ชื่อสาขาวิชา  
        ช่ือของสาขาวิชาตองเปนสากล เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  
   (๓) ช่ือปริญญา  
        ช่ือของปริญญาตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการ
เรียกชื่อปริญญา ซึ่งแสดงถึงระดับคุณวุฒิและสายวิชา (สายวิชาการ/วิชาชีพ) ใหแสดงชื่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อเต็มและชื่อยอ อาจแสดงชื่อสาขาวิชาตามที่ใชในหลักสูตรตอทาย เชน ชื่อเต็ม 
“ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” ชื่อยอ “วท.บ.(เคมี)”  
   (๔) ลักษณะของสาขาวิชา  
        ลักษณะของสาขาวิชาตองมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีความซับซอนของ
เนื้อหาสาระ ระดับสติปญญาที่ตองใช และปริมาณการเรียนรู สอดคลองกับระดับคุณวุฒิการศึกษา และ
แสดงถึงความเกี่ยวของกับศาสตรดานอื่นๆ และการประกอบอาชีพ  
   (๕) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
        คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนลักษณะที่คาดหวังในตัวผูจบการศึกษา ที่หลอ 
หลอมจากการเรียนรูตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา จึงตองครอบคลุมลักษณะที่คาดหวังจาก
ผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน เปนอยางนอย  
   (๖) มาตรฐานผลการเรียนรู  
        มาตรฐานผลการเรียนรู ของสาขาวิชา เป นมาตรฐานที่พัฒนาเชื่อมโยงมาจาก
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  างของหลักสูตรต องสอดคล องกับ เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาอยางครบถวน ถาตองมีประสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา ตองระบุใหชัดเจน  
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  (๙) เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา  
        เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาตองสัมพันธกับลักษณะของสาขาวิชา และมาตรฐาน
ผลการเรียนรู  โดยกําหนดเปนกลุมเนื้อหาสาระ ไมระบุเปนชื่อรายวิชา เพื่อความเปนอิสระ ในการจัด
รายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาที่จําเปน อาจกําหนดปริมาณการเรียนรูขั้นตํ่าของแตละกลุมเนื้อหาสาระ  
เปนจํานวนหนวยกิตหรือสัดสวนหนวยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแตละสาขาวิชา  
  (๑๐) กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  
        กลยุทธการสอน หมายความรวมถึง การจัดเงื่อนไขการเรียนรู วิธีการสอน เทคนิคการ
สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู  นอกจากตองเลือกใชกลยุทธที่
เหมาะสมกับการเรียนรูแตละดานแลว การเรียนรูดานเดียวกันในแตละสาขาวิชา และแตละระดับคุณวุฒิ
อาจมีความแตกตางกัน มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาจึงควรแสดงความสําคัญ ของกลยุทธการสอน พรอมทั้ง
ใหตัวอยางกลยุทธการสอนที่เหมาะสม ใหสามารถเลือกใชได การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
เปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวาไดพัฒนาการเรียนรูไดในระดับตางๆ ที่ไมต่ํากวามาตรฐานผลการ
เรียนรู มาตรฐานคุณวุฒิจึงตองใหแนวทางในการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับสภาพการเรียนรูตามกลยุทธที่ใช
และอิงพัฒนาการของผูเรียน และแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละคนได  
   (๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
        การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยัน
หรือสนับสนุนวา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปนอยางนอย ซึ่ง
อาจไดจากผลการประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู การใหคะแนนตรงตามความจริง 
การใหขอมูลยอนกลับของผูสําเร็จการศึกษา การประสบความสําเร็จในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา 
มาตรฐานคุณวุฒิตองใหแนวทางในการทวนสอบที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช หรืออาจกําหนดวิธกีาร
ทวนสอบรวมกัน เชน การสอบออก(Exit Exam) โดยใชขอสอบซึ่งคณาจารยสถาบันตางๆ ในสาขาวิชารวม
กันจัดทํา   
   (๑๒) คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู  
        คุณสมบัติผู เขาศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการศึกษาจนจบการศึกษาและประกอบ
อาชีพตรงตามสาขาวิชา ผูเขาศึกษาจึงตองมีความสามารถและความเหมาะสม การกําหนดคุณสมบัติจึงมี
ลักษณะเปนเงื่อนไขและอาจใหขอแนะนําเพิ่มเติม สวนการเทียบโอนผลการเรียนรูควรใหแนวทางเพื่อประ
โยชนตอการเคลื่อนยายของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตที่
นักศึกษาไดประโยชนตามมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาในการเรียนรูตามระบบปกติ  
   (๑๓) อาจารยและบุคลากรสนับสนุน  
        อาจารยประจําเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา มาตรฐาน
คุณวุฒิตองกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยที่เหมาะสมสําหรับสาขาวิชา ไมดอยกวาหลักเกณฑที่
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร นอกจากนี้ ตองกําหนดสัดสวน
จํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม ซึ่งอาจแตกตางจากเกณฑการประกัน
คุณภาพภายใน และสัดสวนจํานวนบุคลากรสนับสนุนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม 
เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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   (๑๔) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  
        ระบุทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ และแนวทางในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู  การจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม ใหสามารถใช
ทรัพยากรสนับสนุนไดเต็มประสิทธิภาพและอยางเพียงพอ  
   (๑๕) แนวทางในการพัฒนาอาจารย  
       ใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารย ทั้งอาจารยใหมและอาจารยเกา ทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน การวัดและ
ประเมินผลการสอน โดยกําหนดจํานวนครั้งหรือจํานวนช่ัวโมงที่อาจารยควรไดรับการพัฒนาในแตละป  
    (๑๖) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
        มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ตองกําหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบงชี้ที่แสดงถงึ
ประเด็นตางๆ ดังนี้  
        ๑๖.๑ การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สอด 
คลองในทุกประเด็นกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
        ๑๖.๒ การวางแผนดําเนินการหลักสูตร โดยมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
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 นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู ตามที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเปนอยางนอย  
   (๑๗) การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรม เปนไป
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
  (๑๘) การเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาระดับอุดมศึกษา 
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด  
   (๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ระบุชื่อบุคคลและตํา 
แหนงทางวิชาการ (ถามี) พรอมสถานที่ทํางานของ คณะกรรมการ  
 ๑.๔ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด คณะผู เชี่ยวชาญตองศึกษาทําความเขาใจ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ รวมทั้งลักษณะของหลกัสตูร
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ โดยอาจเพิ่มเติม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะผูเชี่ยวชาญตองการใหบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาของตนมีคุณลักษณะเดนหรอื
พิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาอื่นในระดับคุณวุฒิเดียวกัน นอกจากนี้คณะผูเชี่ยวชาญอาจกําหนดตัว 
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บงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพ
ภายนอก รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจากที่คณะกรรมการการ
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 
ถายทอดผลมาตรฐานการเรียนรู ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ระดับชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรง
กับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผู สอนจะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร                 
 รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง เขาใจถึง
วิธีการสอน  วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลวจะ
บรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบใน
การเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยใหนักศึกษา
เลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได รวมทั้งผู ใชบัณฑิต
สามารถใชประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน  
  ๒.๒ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิแตละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวธิการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ๒ วิธีดังนี้  
      วิธีที่ ๑ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้นแลว  
       เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของสาขา/
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
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหัวขอของ
หลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)  
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       (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
ใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรยีน
รูดานใด  
       วิธีท่ี ๒ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.............สาขา/
สาขาวิชาน้ัน  
       เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลกสั  ูตรระดับคุณวุฒิใดของสาขา/
สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังนี้  
       (๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิด
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
       (๒) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒิใดระดับหนึ่งตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 
๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน 
หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย ๑ คนดวย เพื่อดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
โดยมีหัวขออยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)  
       (๓) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา................ตามขอ (๒) นั้น 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิ
ที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับ
คุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ สถาบันอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการให
บัณฑิตในระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา...............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตใน
ระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของ
สถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูใชบัณฑิตสนใจจะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสู รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความ
รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง นอกจากน้ีสถาบันอาจกําหนด
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายใน และการประกัน
คุณภาพภายนอก รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจากที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได  
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๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (Field Experience Specification)  
  ๓.๑ รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร 
ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา ความรู ใน
รายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุ งหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน 
วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถ 
คนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  
  ๓.๒ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตอง
วางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจน
ถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆตลอดจนความรู ความเขาใจที่
นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจน
คุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัด
และประเมินผลนักศึกษาและการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  
  ๓.๓ สถาบันฯ ตองมอบหมายใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีหัวขออยางนอยตาม
แบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  
  
๔. การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา  
  สถาบันอุดมศกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดจัดดทําอยางถูกตอง
สมบูรณแล วกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน (ถามี) 
ใหชัดเจน  
 
๕. การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ  
 
๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการและวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด
อยางตอเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน  
  ๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอที่จะจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพื่อใช
ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  
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 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
คิดเห็นของผู ใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผู ประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา  
  ๗.๒ การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) 
หมายถึง การรายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่
วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเส
นอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงาน นี้จะ
ครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิง่อาํนวย
ความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ /พนักงานพี่เลี้ยง โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ ภาคสนาม   
  ๗.๓ การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การ
รายงานผลประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่
มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี 
สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการ
วางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผล
ดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และ ใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย  
  (๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผู สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่
สอน กาประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและ 
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ขอเสนอแนะใหอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ 
มคอ. ๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๖ และเมื่อสิ้นปการศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา 
เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขอ 
อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)  
  (๒) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เชน หลักสูตร ๔ ป ครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ป) ใหผู รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลกัสตูรใน
ภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ เชนเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของแตละ
ภาคการศึกษาหรือปการศึกษา  
 
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ๘.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตละ
หลักสูตรจะตองมีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายในและการประกนั
คุณภาพภายนอกกําหนดเปนอยางนอย โดยสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมก็ได  
  ๘.๒ กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้นแลว นอกจากตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแลว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นซึ่งสถาบันฯจะ กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
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. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข
อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)  
  เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดม ศึกษา การ
รับรองคุณวฒุ  ิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ พลเรือน 
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ 
สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อ
สถาบันฯไดเปดสอนไป แลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้  



๗๘ 
 

  ๙.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
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 หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป  
  ๙.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป 
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมา
ปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม เปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น 
จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการใหมีการกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การ
จัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อใหการจัดการศึกษาเปน ไปอยางมี
คุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบัติของประกาศฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

เอกสารตนแบบที่จะใชในการพัฒนาหลกัสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ

 
 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
จะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุเน้ือหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวได
อยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบัน ซึ่งจะทําใหสถาบัน 
ตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได  
 นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดกําหนดเงื่อนไข ขอแนะนํา ในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาตองนําไปปฏิบัติ เพื่อใหหลักประกันวา หลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
 มคอ.๑ เปนแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหคณะผู เชี่ยวชาญใชในการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่คณะผู
เชี่ยวชาญเสนอแล ว จะเสนอรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช  เพื่ อให 
สถาบันอุดมศึกษาใชมาตรฐานคุณวุฒิดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรบัปรงุ 
ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร   
 
  
 

 
 



๘๐ 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา………… 
  
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
  
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยช่ือปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ของสถาบัน
ฯ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ การกําหนดช่ือปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)  
 
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  
 ระบุลักษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาอื่น (ถามี)  
 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 ตองสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑตทิ  ี่พึงประสงคของระดับคุณวุฒิที่จะกําหนดมาตรฐาน
ตามที่ระบุไวในสวนที่ ๑ ขอ ๖  
 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  
 ใหระบุคุณลักษณะ ทักษะ ความรู ความสามารถของบัณฑิตซึ่งเปนผลการเรียนรู (Learning 
Outcomes) ขั้นตํ่าที่มุงหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และตองสะทอนใหเห็นวาไดนํามาตรฐาน 
ผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพัฒนาไปสูมาตรฐานผล
การเรียนรูในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ตองการพัฒนามาตรฐาน (รายละเอียด
ปรากฏในสวนที่ ๑ ขอ ๔.๓) โดยอาจเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒินั้นๆ ที่แตกตางจากบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอื่น  
 
๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ (ถามี)  
 ใหระบุเฉพาะองคกรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมาย  
 
๗. โครงสรางหลักสูตร  
 ตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถาตองมีประสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงานหรือสหกิจศึกษา ใหระบุใหชัดเจน  
 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา/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 
...... เปนอยางนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับ
หลักสูตร เมื่อไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุ
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  
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๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สูการปฏิบัติ  
  ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/สาขา
วิชา................สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้  
  ๑๖.๑ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา.................  
 ๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย 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 โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 
(Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบ
รองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  
  ๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําให
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 เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผู สอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา  
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 ๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผู สอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา ที่ตนรับผิดชอบ
พรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) ใหอาจารยผู 
รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตาม
แบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ
การสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรบัปรงุหลกัสตูร
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  
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 ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป 
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมา
ปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น 
จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  
๑๘. รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา….. ...................
สาขา/สาขาวิชา.........  
 
๑๙. ภาคผนวก (ถามี) 
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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
ในการเรียนเพื่อนําไปสู คุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร จะชวยให
นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได รวมทั้งผู ใช
บัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน  
  

ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปน้ี 
  
 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  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ....................................................................... 

สาขา/สาขาวิชา....................................................................... 
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  
 

หมวดที่ ๑. ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ระบุรหัส (ถามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
  
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยช่ือปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน 
(กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
  
๓. วิชาเอก (ถามี)  
 
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร  
 ๕.๑ รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนวาเปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๕.๒ ภาษาที่ใชระบุภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ  
 ๕.๓ การรับเขาศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวาร  ับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือตาง
ประเทศ หรือรับทั้งสองกลุมเขาศึกษา  
 ๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น ระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป นหลักสูตรความร วมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น ๆ โดยต องระบุชื่อ
สถาบันการศึกษา/หนวยงานที่ทําความรวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงาน
อื่นๆ ในตางประเทศตองสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐  



๘๗ 
 

 ๕.๕ การใหปริญญาแกผู สําเร็จการศึกษา ระบุวาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือใหปริญญา
มากกวา ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในชวงกลางของหลักสูตร หรือเปนปริญญารวม
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือ   
 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 ระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใชหลักสูตรนี้ (ภาค
การศึกษา และปการศึกษา) พรอมทั้งใหระบุวันเดือนปที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่
เรียกอยางอื่น(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ไดรับการรับรองหลักสูตรโดย
องคกรวิชาชีพหรือองคกรอื่นใดดวย ใหระบุองคกรที่ใหการรับรอง และวันเดือนปที่ไดรับการรับรองดวย  
 
*๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 ระบุปที่คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 
*๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร  
 อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไว ใหอาจารย
ประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน  
เปนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร โดยใหระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จ พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑ แหงใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง ซึ่งตองเป
นอาจารยคนละชุดกัน  
 
*๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกวา ๑ 
แหงระบุขอมูลใหครบถวน  
 
*๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
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*๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ ของ
สถาบัน  
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร  
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 
*๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน(เชนรายวิชาที่เป
ดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)  
 อธิบายการบริหารจัดการ แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน  
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหมั่นใจ 
วารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น  
หมายเหตุ *  ไมมีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอรมที่ใชในการวิเคราะห
หลักสูตร)  

 
หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
*๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
 ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถอยางไร 
  
*๒. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พรอมระบุเวลาคาดวาจะ
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 
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 ๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
  ถามีการจัดการศึกษาที่ใชระบบอื่น 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  
                  ระบุจํานวนผู ที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดวาจะมีผู สําเร็จ
การศึกษาในแตละปการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 
 ๒.๖ งบประมาณตามแผน  
 แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณ
การคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตามหลักสูตรนั้น  
 ๒.๗ ระบบการศึกษา  
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก  
  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก  
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)  
  แบบทางไกลทางอินเตอรเนต  
   อื่นๆ (ระบุ)  
 ๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)  
 
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  
 ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่
สัมพันธ กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบาง
เวลาและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ 
 
  



๙๐ 
 

 ๓.๑ หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปน้ี  
  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
ระบุรหัส เลขประจําตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและ
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา (โดยตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทาง
วิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู แลว และที่จะมีใน
หลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไวที่นี่หรือภาคผนวกก็ได)  
  ๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร  
   ระบุอาจารยซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนโดยใหมีคุณวุฒิและ
จํานวนสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
  ๓.๒.๒ อาจารยประจํา  
  ระบุอาจารยซึ่งมีหนาที่หลักดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา ใน
สถาบันอุดมศึกษา  
  ๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ  
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*๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)  
 สรุปโดยยอเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติ ฝกตามคลินิกหรือฝกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กําหนดไวใน
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  
  ระบุชวงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย เชน ป ภาค
การศึกษา  
 ๕.๔ จํานวนหนวยกิต  
 ๕.๕ การเตรียมการ  
  อธิบายอยางยอเกี่ยวกับการเตรียมการใหค ําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแก
นักศึกษา  
        ๕.๖ กระบวนการประเมินผล  
  อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน  
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล 
 
*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 ไปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรที่ตองการจะพัฒนาและระดับของ
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
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตถามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดใหมีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะใหแสดงไวดวย)  
 (๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูใน 
กลุ มที่เกี่ยวของ (ซึ่งอาจรวมกลยุทธสําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผล
นักศึกษา) ถามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธหรือวิธีการในชวงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงใหเห็นดวย 
ตัวอยางเชน กิจกรรมตางๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการใน
ระดับสูงขึ้นใชความรูและทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวในระยะเวลาตอมา   
 
*๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
 แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามทีร่ะบใุน
หมวดที่ ๔ ขอ ๒) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู 
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได) 
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หมวดที่ ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
ถาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลกัสูตรมีนโยบายหรอืกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให

ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ใหกลาวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดงักลาว 

  

*๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกัน
ไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน  
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
  

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย 
 

*๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
 อธิบายกระบวนการที่ใชสําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารย
พิเศษใหมั่นใจไดวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนในหลักสูตรและ
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 โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนทีจ่าํเปน  
เชน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ เปนตน  
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  ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
       ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการ
สอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่น ๆ  
 ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   
       ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณการ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปน 
  
*๓. การบริหารคณาจารย  
 ๓.๑ การรับอาจารยใหม  
       ระบุกระบวนการยอๆ ในการรับอาจารยใหม เพื่อใหมั่นใจวา อาจารยมีคุณสมบัติและ
ประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน  
 ๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
       อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรวมกันและการมีสวนรวมของคณาจารยในการติดตาม 
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  
 ๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
       สรุปยอ ๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ 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  
       อธิบายถึงการจัดการที่ไดดําเนินการในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา 
รวมถึงตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สําหรับอาชีพ (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)  
 ๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา  
       แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการ 
ในการพิจารณาขออุทธรณเหลานั้น 
  
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ใหอธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตองสํารวจความตองการทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
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*๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร
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 ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชในการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร 
  
*๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน  
       อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการ 
เรียนรูในดานตางๆ เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม 
การนํากลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผล
การประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนที่เกี่ยวของ และ
อธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน  
 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
      อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธตามที่ไดวางแผน
ไว เชน การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
หัวหนาภาค การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่น
ในหลักสูตรเดียวกันการจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดที่นักศึกษาตองการ 
  
*๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 อธิบายกระบวนการที่จะใชเพื่อจะไดขอมูลตางๆยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู ที่คาดหวังจากกลุ มบุคคล ดังนี้ ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) ผู 
ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก ๓) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 
  
*๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน 
อยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะ
กรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)  
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*๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการใน
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทธุ 
 
เอกสารแนบ  
 ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน  
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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
 

 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับ
การพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา
ที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทาง
วิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู  นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง  

 
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังน้ี 

  
  หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  
  หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  
  หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ  
  หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  
  หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  
  หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
  หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
 
๒. จํานวนหนวยกิต  
 บรรยาย-ปฏิบัติ 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  ระบุชื่อหลักสูตรที่ใชรายวิชานี้ ยกเวนวิชาที่เปดเปนวิชาเลือกทั่วไป ใหใช “หลายหลักสูตร” 
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  
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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. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  
  ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษา 
ดวยตนเอง  
 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  
  ระบุจํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน 
และวิธีการสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

 การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกบัทีร่ะบไุว
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 จํานวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวน 
หนวยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารยผู สอน 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  
 อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการ
ปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพอพื่  ัฒนาการเรียนการสอน 
เปนตน  
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
 อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรบมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน  
 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
  
 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม 
หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร 
โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ 
ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการใน
การปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม  
  

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังน้ี 
  
  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  
 อธิบายโดยยอถึงวัตถุประสงค การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนามหรือการ
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. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณภาคสนาม/ สถาน
ประกอบการ   เชน ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ เชน เบี้ยเลี้ยง  
  

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรยีมการ 
 

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. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปน้ี  
 ๑.๑ นักศึกษา  
 ๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ  
 ๑.๓ อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม  
 ๑.๔ อ่ืน ๆ เชน บัณฑิตจบใหม  
 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

มคอ. ๕ รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา 
  
 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการ
สอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว ในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ สิ่งอํานวยความสะดวก การวิ
เคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความ
คิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะ ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชา  
  

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังน้ี 
  
  หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  
  หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  
  หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
  หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ  
  หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา  
  หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา  

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่ออรายวิชา 
 
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี (ถามี)  
 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)  
 ใหรายงานเปนรายกลุม  
 
๔. ภาคการศึกษา /ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา  
 
๕. สถานที่เรียน 
 ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน  
  

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรีบเทียบกับแผนการสอน 
 
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกบแผนการสอน   
 ระบุหัวขอ จานวนช่ัวโมงตามแผนการสอน จํานวนช่ัวโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริง 
ตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕%  
 
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน  
 ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของ
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 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  
 ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน  
  ๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวพากษตามขอ ๒.๑  
  

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
 
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผานมา  
 ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ผานมาและอธิบายผลการดําเนินการ 
ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสรจสมบรณใหระบุเหตุผล   
 
๒. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  
 อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ีการใช
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 ดังน้ี 
  
  หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  
  หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณ ภาคสนาม  
  หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ  
  หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร  
  หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม  
  หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณภาคสนาม  
 
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. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งท่ีผานมา  
 สรุปยอการพัฒนาที่สําคัญในปจจุบัน อาทิ การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณภาคสนาม การปรับประสบการณภาคสนาม และแนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ  
 
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน  
 ระบุประเด็นที่ระบุไวในครั้งที่ผานมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากขอ ๑ และอธิบายถึง
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 สําเร็จการศึกษา ผู ใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหน
าภาควิชา/คณบดี และใชเปนขมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ 
และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย  
  
 

ประกอบดวย ๙ หมวด ดังน้ี 
  
  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 
 

รายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรู ..........................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  
 สัดส วนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา   
 นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๒ ......................... %  
 นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๓ ......................... %  
 นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ท่ีเรียนตอชั้นปที่ ๔ ......................... %  
 
๖. ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
 
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา  
วันที่สํารวจ .............................................................................  
จํานวนแบบสอบถามที่ส ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ........................  
รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ………………………….  
 
การกระจายภาวการณไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม  
การไดงาน                  ไดงานทําแลว                       ไมประสงคจะทางาน          ยังไมไดงาน       
  ทํา           ตรงสาขาที่เรียน    ไมตรงสาขาที่เรียน    ศึกษาตอ    สาเหตุอื่น               ทํา  
จํานวน  
รอยละ  
 
๘. การวิเคราะหผลที่ได  
 วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน 
ภาวะเศรษฐกจิ และเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผานมาและสถาบันอื่นที่เปดสอนสาขา /สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อ
เปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
 
 
 



๑๑๗ 
 

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา 
  
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา  
  

หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวชิาของหลักสูตร 
 
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
แตขาดผู สอน หรือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอยเกินไปและไดดําเนินการปรับแผนการ 
เปดรายวิชาเพื่อเปนการประกันวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาไดในภาค
การศึกษาตอไป  
 ๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไมครบถวน  
   ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอนสาระหรือหัวขอดัง
กลาว พรอมวิธีแกไข (ถามี) เชน สาระที่ขาดและจําเปนตองสอนเพื่อใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอื่นไดเพิ่ม
หัวขอหรือสาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น  
  
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสตร ู
 
๕.๑ การบริหารหลักสูตร  
  ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต  
  

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
๑. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสํารวจ)  
  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 
   ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพรอมวิธการประเมิน 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. กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม  
   ใหระบุกิจกรรมที่สถาบันจัดหรือหนวยอื่นที่ไมใชสถาบันฯจัด จานวนอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม  
 ๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขา 
รวมกิจกรรม  

 
หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร จากผูประเมินอิสระ  

 
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสตรู /ผูรับผิดชอบ
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 สงตอใหสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อนําเสนอตอสภาวิชาการใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 
ขั้นที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตร มีกระบวนการดังน้ี 
  ๓.๑ เมื่อโครงการพัฒนาหลักสูตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎแลว ใหดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร แนวทาง และวิธีการพิจารณาหลักสูตร ตามกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินงานที่กําหนดไวในโครงการพัฒนาหลักสูตร  
  ๓.๒ การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งควร
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะพัฒนาหลักสูตร อาจารยที่มีทักษะและประสบการณในการสอน 
นักพัฒนาหลักสูตร นักวัดและประเมินผล รวมทั้งผู มีความรูความสามารถในเรื่องของการจัดการ สถาบัน
วิชาชีพ สถานประกอบการชุมชนทองถิ่น  
  ๓.๓ ในการพัฒนาหลักสูตร จะตองศึกษาขอมูลจากผูผลิตและผูใชบัณฑิตและควรเชิญผูทรงคุณวฒุิ
ใหขอคิดเห็นและรวมพัฒนาหลักสูตร  
  ๓.๔ คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร ควรตรวจเอกสารหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้น
ใหมความถูกตองสมบูรณกอนนําเสนอตามข้ันตอน 
 
ขั้นที่ ๔ การเสนอหลักสูตร มีกระบวนการดังน้ี 
  ๔.๑ การอนุมัติหลักสูตร  
  ๔.๑.๑ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นํารางหลักสูตรเสนอคณะกรรมการวิชาการ 
ของคณะ   
  ๔.๑.๒ คณะกรรมการวิชาการของคณะและคณะกรรมการพัฒนาหลักสตรู เชิญผู 
ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา ๓ ทาน และกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะตองทํา
บันทึกสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผู ทรงคุณวุฒิ เปนเอกสารประกอบในการเสนอหลักสูตรใน
รูปแบบของตาราง พรอมทั้งแนบไวในภาคผนวกทายเลมดวย  
 
 
 



๑๒๒ 
 

   ๔.๑.๓ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นํารางหลักสูตรไปพิจารณาปรับปรุงตามขอเสนอ
แนะของผูทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความถูกตองของชื่อหลักสูตร ช่ือปริญญา 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 มีกระบวนการดังน้ี 
   ๔.๒.๑ กลุมงานหลักสูตรและการสอนสํานักวิชาการฯ นํารางหลักสูตรที่ผานการอนุมัติ
ของสภามหาวิทยาลัย แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  
   ๔.๒.๒ หลักสูตรที่ถูกตองครบถวนและสมบูรณตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการสงใหสํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิปริญญาตอไป  
  
หมายเหตุ 
 ๑. จํานวนเอกสารที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองจัดทําในการนําเสนอคณะกรรมการ        
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
จัดทําต นฉบับสมบูรณ จํานวน  ๕ ฉบับ พร อม CD หรือ Diskette จํานวน ๒ แผน พร อม 
แบบรายงานขอมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.0๐๒) / แบบรายงานขอมูล
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ระดับประกาศณียบัตร (มคอ.๐๓) /แบบรายงานขอมูลพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตร ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) /แบบรายงานขอมูลพิจารณารายละเอียดของ
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 ) 
 การปดหลกัสูตรจะตองไมมผีลยอนหลังกับนักศึกษาทีเ่ขาศึกษาในรุนกอนหนานื้ นักศึกษายังคง
ศึกษาตามแผนการศึกษาและระยะเวลามการศกึษาตามที่กฎหมายกําหนดไว 
 
หมายเหต ุกรณหีลักสูตรที่มีความประสงคจะเสนอปดกอนระยะเวลา ๓ ป ตามขอ ๑ หรือ ๒  สามารถ
เสนอขอปดไดทั้งนี้ใหอยูในดุลพินจิของคณะ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติในการปดหลักสูตร 
 ๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอขอปดหลักสูตรเปนลายลักษณอักษรพรอมขอมูลสนับสนุน 
ผานคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒. คณะ/วิทยาลัยเสนอขอมูลการปดหลักสูตรผานคณะกรรมการวิชาการ 

 ๓. รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานวิชาการ เสนอขออนุมัติการปดหลักสูตรตอ

สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลยั 

 ๔. ฝายเลขาฯ คณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร (งานหลกัสูตรและการสอน) เสนอการอนมุัติการ

ปดหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย (แนบมติการประชุมของสภามหาวิทยาลัย) ตอสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

ขอสรุปเกี่ยวกับระบบกลไกลการขอเปดและปดหลักสูตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
การขอเปดหลักสูตรใหม 
 ๑. มีแผนพัฒนาหลักสูตรที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยควรเปนแผนรวมทั้งการ
จัดทําหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรเปนแผนระยะยาว (แผน ๕ ป) ที่แตละกําหนดชื่อหลักสูตรที่
จะจัดทําและ/หรือปรับปรุงอยางชัดเจน 
 ๒. มีงานวิจัยสถาบันและ/หรอืขอมลูประกอบเหตุผลความจาํเปนในการเปดหลักสูตรอยางชัดเจน 

 ๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและไดเสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิยาลัย อนุกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชากากร สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  และมหาวิทยาลัยจัดสง

เอกสาร/หลักสฐานแจงแก สกอ. ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่สภามีมติอนุมัติ 

 ๔. จํานวนนักศึกษาไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ และบรรจุในแผนการรับเขา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ที่เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปการศึกษานั้นๆ 

 

การขอปดหลักสูตร 

 ๑. มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของหลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/

คณาจารยประจําหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย มีการกําหนดแผนการปดหลักสูตร รวมถึง

แนวทางดําเนินการกับนักศึกษาที่ยังตกคางอยูดวย (การปดหลักสูตรไมมีผลกระทบกับนักศึกษาเดิมใน

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/

วิทยาลัยตนสังกัดตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําปนและแนวทางดําเนินการเพื่อเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
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