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พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

มาตรฐานการอุดมศกึษา 

ดา้นการบรหิารจดัการ  ดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคม 
ฐานความรูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนรู้

รูา้มรู ้

 

ดา้นคุณภาพบณัฑติ 

Teaching Unit 
(POD Network) 

รายละเอยีดของหลกัสตูร 
(Programme Specification) 

รายละเอยีดของรายวชิาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี 

(Course + Field Experience 
Specifications) 

 

กระบวนการเรยีนการสอน 
(ทีท่ าใหบ้รรลุผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั) 

 

การวดัและประเมนิผล 
(มุง่เน้นผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา/บณัฑติ) 

 
 

รายงานรายวชิาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี 
(Course + Field Experience Reports) 

 

รายงานประจ าภาค/ประจ าปีการศกึษา
(Semester/Annual Programme Report) 

๕ ปี 

วางแผนปรบัปรุง + พฒันา 
 

 

เสนอ สภาสถาบนั
อนุมติั 

เสนอ 

สกอ. 
บนัทึกไว้ 
ในฐาน 
ข้อมลู

หลกัสตูร 
TQF-IS 

กรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

มาตรฐานคณุวฒุสิาขา/ 
สาขาวชิาต่าง ๆ 

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

เกณฑก์ าหนดชื่อปรญิญา 

หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอน 

เกณฑ/์แนวทางอื่น ๆ 

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

การจดัสิง่อ านวยความ
สะดวก สภาพแวดลอ้ม 

นกัศกึษา/บณัฑติไดร้บัการพฒันาใหม้มีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนด
ไวใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 

(บณัฑติมคีุณภาพเป็นทีพ่งึพอใจของผูจ้า้งงานและสงัคม) 

สกอ 

ติดตามการ
ด าเนินการ
ตาม TQF 
 

ไม่ใช่ 

การอุดมศกึษา  

กก.อ. ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรปรับปรุง 

มหาวทิยาลยั 

๑ 

๑ 

เผยแพร่
หลกัสตูรท่ี
ด าเนินการ    
ได้มาตรฐาน 

TQF  
บนัทึกไว้ใน
ฐานขอ้มูล 

TQR 

ใช่ 

ทุกปี 

๑๕ ก.ค. ๕๒ 



 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 

ตามที่พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบ        
การประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วยระบบ 
การประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก จงึเหน็สมควรให้จดัท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาตขิึน้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศกึษา และเพื่อเป็นการประกนั
คุณภาพของบณัฑติในแต่ละระดบัคุณวุฒแิละสาขา/สาขาวชิา รวมทัง้เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการจดัท ามาตรฐาน
ดา้นต่างๆ เพื่อใหก้ารจดัการศกึษามุง่สู่เป้าหมายเดยีวกนัในการผลติบณัฑติไดอ้ย่างมคีุณภาพ 

ฉะนัน้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบ
บรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการอุดมศกึษา ในคราวประชุมครัง้ที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวนัที่ ๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จงึออก
ประกาศไวด้งันี้  

๑. ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒” 

๒. ให้ใช้ประกาศน้ีส าหรบัการก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิต        
มคีุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดบัคุณวุฒแิละสาขา/สาขาวิชา     
และใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. วตัถุประสงค ์
เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานใหส้ถาบนัอุดมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรอืปรบัปรุง

หลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน และพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา ใหส้ามารถผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ 
และเพื่อประโยชน์ต่อการรบัรองมาตรฐานคุณวุฒใินระดบัอุดมศกึษา  

๔.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิประกอบดว้ย 
   ๔.๑ ระดบัคุณวุฒ ิไดแ้ก่  
    ระดบัที ่๑ อนุปรญิญา (๓ ปี)  
    ระดบัที ่๒ ปรญิญาตร ี 
    ระดบัที ่๓ ประกาศนียบตัรบณัฑติ  
    ระดบัที ่๔ ปรญิญาโท  
    ระดบัที ่๕ ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู  
    ระดบัที ่๖ ปรญิญาเอก  



 ๒ 

 

 
๔.๒ คุณภาพของบณัฑติทุกระดบัคุณวุฒแิละสาขา/สาขาวชิาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีค่ณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนดและตอ้งครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ดา้น คอื   
(๑)  ดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม  
(๒)  ดา้นความรู ้  
(๓)  ดา้นทกัษะทางปญัญา  
(๔)  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  
(๕)  ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี
      สารสนเทศ 

   ส าหรบัสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทกัษะทางปฏิบตัิต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรยีนรู ้           
ดา้นทกัษะพสิยั 

โดยมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดบัคุณวุฒิและลักษณะของ
หลักสูตรอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัต ิ       
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๔.๓ ชื่อปริญญา จ านวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอน     
ผลการเรยีนรู ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

๕. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ไปพฒันามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาต่างๆ ของแต่ละระดบัคุณวุฒิ เพื่อสถาบนัอุดมศกึษาได้ใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาหรอืปรบัปรุงรายละเอยีดของหลกัสูตรและจดัการเรยีนการสอนเพื่อให้คุณภาพของ
บณัฑติที่ผลติในสาขา/สาขาวชิาของระดบัคุณวุฒเิดยีวกนัมมีาตรฐานที่เทยีบเคยีงกนัได้ทัง้ในระดบัชาติ   
และระดบัสากล 

๖.  ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจดัท า
รายละเอียดของหลกัสูตร รายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)      
และรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร โดยมหีวัข้ออย่างน้อยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา    
ก าหนด และด าเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อให้มัน่ใจว่า          
บณัฑติมมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามขอ้ ๔.๒ 
 ๗. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรบัปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบ่งชี ้    
การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยมาตรฐานคุณวุฒติามระดบัคุณวุฒขิองสาขา/สาขาวชิานัน้ ๆ 

๘. ให้สถาบนัอุดมศกึษาจดัให้มกีารประเมนิเพื่อพฒันาหลกัสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย  
ทุก ๆ ๕ ปี  

๙. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเผยแพร่หลกัสูตรที่ด าเนินการได้มาตรฐาน
ตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 
   

 



 ๓ 

 

  ๑๐. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครัง้แรกตัง้แต่            
ปีการศกึษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไปตามประกาศนี้ ส าหรบัหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนอยู่แล้วต้องปรบัปรุงให้สอดคลอ้ง
กบัประกาศนี้ภายในปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

๑๑. ให้คณะกรรมการการอุดมศกึษาก ากบั ดูแล ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 
เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาเป็นไปอยา่งมคีุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศนี้ 

๑๒. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์้างต้นได้ หรอืมคีวามจ าเป็นต้องปฏบิตัิ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการการอุดมศกึษาที่จะพจิารณา 
และใหถ้อืค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการอุดมศกึษานัน้เป็นทีสุ่ด 

 
           ประกาศ ณ วนัที ่   ๒    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

                                                         
 

               (นายจรุนิทร ์ ลกัษณวศิษิฏ)์ 
                                      รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
เร่ือง  แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

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

เพื่ออนุวตัิให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ และมตคิณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครัง้ที่ ๖/๒๕๕๒ 
เมื่อวนัที่ ๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จงึออกประกาศแนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ ไวด้งัต่อไปนี้ 

  ๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒขิองแต่ละระดบัและสาขา/
สาขาวิชาซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท้ายประกาศนี้  เพื่อ ให้ร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิารประกาศใหส้ถาบนัอุดมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรุงรายละเอยีดของ
หลกัสตูรต่อไป 

๒. ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาด าเนินการพฒันา/ปรบัปรุงรายละเอยีดของหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ ไดส้องวธิ ีดงันี้ 
                     ๒.๑  ใช้ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา
ของระดบัคุณวุฒนิัน้ เป็นแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรงุรายละเอยีดของหลกัสตูร 
   ๒.๒  ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดม 
ศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรงุรายละเอยีดของหลกัสูตรกรณีทีก่ระทรวง 
ศกึษาธกิารยงัมไิดป้ระกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาของระดบัคณุวุฒนิัน้  

 ๓. ให้สถาบนัอุดมศกึษาจดัท ารายละเอยีดของหลกัสูตร  รายละเอยีดของรายวชิา และ
รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ใหช้ดัเจน โดยครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ตามแบบ มคอ.๒ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ทา้ยประกาศนี้  

๔. ให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจดัท ารายละเอียดของ  
หลกัสตูร และตอ้งอนุมตัหิลกัสตูรซึง่ไดจ้ดัท าอยา่งถูกต้องสมบรูณ์แลว้ก่อนเปิดสอน 

   ๕. ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาเสนอหลกัสูตรซึ่งสภาสถาบนัอุดมศกึษาอนุมตัใิห้เปิดสอนแล้ว
ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบภายใน ๓๐ วนันบัแต่สภาสถาบนัอุดมศกึษาอนุมตั ิ 

๖. ให้สถาบนัอุดมศึกษาบรหิารจดัการหลกัสูตรเพื่อให้บณัฑติมคีุณลกัษณะตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิานัน้ๆ หรอืกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธกิารยงัมไิด้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา
ของระดบัคุณวุฒนิัน้ๆ และธ ารงไวซ้ึง่คุณภาพมาตรฐานดงักล่าว โดยด าเนินการ ดงันี้ 

 



๒ 
 

 
 

๖.๑  พฒันาอาจารยท์ัง้ดา้นวชิาการ  วธิกีารสอนและวธิกีารวดัผลอยา่งต่อเนื่อง 
  ๖.๒  จดัสรรทรพัยากรเพื่อการเรยีนการสอนและการวจิยัให้เพยีงพออย่างมี

คุณภาพ รวมทัง้อาจประสานกบัสถาบนัอุดมศึกษาและ/หรอืหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ทรพัยากรร่วมกนัใน
การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ 

๖.๓  จดัใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีค่รอบคลุมมาตรฐานผล
การเรยีนรูใ้นทุกๆ ดา้น ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดของหลกัสตูรนัน้ๆ 
   ๖.๔  จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ทุกภาคการศกึษา และเป็นรายหลกัสูตรทุกปีการศกึษา โดยมหีวัขอ้ตามแบบ มคอ.๕ 
มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามล าดบัทีแ่นบทา้ยประกาศนี้ 
     ๖.๕  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการจดัการศกึษาต่อสภาสถาบนัอุดมศกึษาทุกปีการศกึษา  
   ๖.๖  ประเมนิหลกัสตูรเพื่อพฒันาอยา่งต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 

๗.  ให้สถาบนัอุดมศึกษาประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องทุกหลกัสตูร  โดยด าเนินการดงันี้ 
   ๗.๑  ก าหนดตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิทีส่ะทอ้นการด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 
   ๗.๒  ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตามระบบประกนัคุณภาพภายในของ
หลกัสตูร 
   ๗.๓  รายงานผลการด าเนินการต่อสภาสถาบนัอุดมศกึษา คณะกรรมการการ
อุดมศกึษา และสาธารณะ  
   ๗.๔  น าผลการประเมนิมาปรบัปรงุหลกัสตูรให้มคีุณภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ  

๘.  ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเผยแพร่หลกัสูตรใหม่/ปรบัปรุงทีม่คีุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิเมื่อสถาบนัอุดมศกึษาได้เปิดสอนไป
แลว้อยา่งน้อยครึง่ระยะเวลาของหลกัสตูรตามหลกัเกณฑต่์อไปนี้ 
   ๘.๑  เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสภาสถาบนัอุดมศกึษาก่อนเปิดสอนและได้
แจง้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบภายใน ๓๐ วนันับแต่สภาสถาบนัอุดมศกึษาอนุมตัิ
หลกัสตูรนัน้ 
    ๘.๒  ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามตวับ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลกัสูตรซึง่สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในจะต้องมคีะแนนเฉลีย่ระดบัดขีึน้ไปต่อเนื่องกนั ๒ ปี 
นับตัง้แต่เปิดสอนหลกัสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่
หลกัสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาได้ก าหนดตวับ่งชี้และ/หรอืเกณฑ์การประเมนิเพิม่เติม   
ผลการประเมนิคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานัน้ๆก าหนด    
จงึจะไดร้บัการเผยแพร่ กรณีหลกัสูตรใดมคีรึง่ระยะเวลาของหลกัสูตร ๑ ปี หรอืน้อยกว่าใหพ้จิารณาผล
การประเมนิคุณภาพภายในของปีแรกทีเ่ปิดสอนดว้ยหลกัเกณฑเ์ดยีวกนั 



๓ 
 

 
 

 
    ๘.๓  หลกัสูตรใดที่ไม่ได้รบัการเผยแพร่ ให้สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการ
ปรบัปรงุตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการการอุดมศกึษาจะก าหนดจากผลการประเมนิต่อไป 
    ๘.๔  กรณีหลกัสูตรใดได้รบัการเผยแพร่แล้ว สถาบนัอุดมศกึษาจะต้องก ากบั
ดแูลใหม้กีารรกัษาคุณภาพใหม้มีาตรฐานอยูเ่สมอ  โดยผลการประเมนิคุณภาพภายในต้องมคีะแนนเฉลีย่
อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป หรอืเป็นไปตามทีม่าตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานัน้ก าหนดทุกปีหลงัจากไดร้บัการ
เผยแพร ่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศกึษาใดไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพื่อพจิารณาถอน
การเผยแพรห่ลกัสตูรนัน้ จนกว่าสถาบนัอุดมศกึษานัน้จะไดม้กีารปรบัปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา  

๙.  คณะกรรมการการอุดมศกึษาจะตดิตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนด ให้มกีารปรบัปรุง
ตามเงือ่นไขของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

                 ๑๐.  ขัน้ตอนการด าเนินการและรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏบิตัทิีแ่นบทา้ยประกาศนี้ 
   
    ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

 

      (ศาสตราจารยว์จิารณ์  พานิช) 

              ประธานกรรมการ 

       คณะกรรมการการอุดมศกึษา 
  



ก 

 

ค ำน ำ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น 
เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต โดยถ่ายทอดเจตนารมณ์จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่ก าหนดให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ         
เป็นมาตรการหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ ความสามารถ 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หากสาขา/
สาขาวิชาใดท่ีเน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทย และการศึกษาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะบัณฑิตของนานา
ประเทศ โดยมุ่งถ่ายทอดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ก าหนดคุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก “คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข” ไปสู่การ
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา
สามารถเพ่ิมเติมและพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง และน าไปเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย โดยให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่ก าหนด 

 เพ่ือให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเป้าหมายไปสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกล่าว กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ จึงก าหนดองค์ประกอบและสิ่งที่ควรค านึงถึงในการจัดการศึกษา รวมทั้งปัจจัยสู่
ความส า เร็จที่ เ กี่ ยวข้อง ไว้ ด้ วย โดยส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาได้ จั ดท าประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ด้วยวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งนี้ โดยมีกลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้  ที่จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง 

 

 



ข 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่ งว่า เอกสาร “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ      
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามภารกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกันในการพัฒนาประเทศด้วยบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืน 

 

 

       
        (ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น) 
       เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



บทน า 
 
 เอกสารแนวทางการน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ และ
แนวทางการปฏบิตั ิประกอบดว้ย ๓ ส่วน ดงันี้ 
 
 ส่วนท่ี ๑    สาระส าคญัของกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
      ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญที่ต้องการให้ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน
เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น ความหมาย หลักก ารส าคัญ 
วตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงสรา้งและองคป์ระกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิเป็นตน้ 
 
 ส่วนท่ี ๒    ขัน้ตอนการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

              ประกอบดว้ยขัน้ตอนและรายละเอยีดที่คณะกรรมการการอุดมศกึษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษาจะต้องด าเนินการเพื่อให้บณัฑติบรรลุผลการ
เรยีนรูต้ามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัซึง่สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ
 
 ส่วนท่ี ๓  ภาคผนวก 
       - แบบฟอรม์ต่างๆ ท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการ ๗ แบบฟอรม์ ดงัน้ี 

๑. แบบ มคอ. ๑   มาตรฐานคุณวุฒริะดบั....................สาขา/สาขาวชิา................. 
๒. แบบ มคอ. ๒   รายละเอยีดของหลกัสตูร 
๓. แบบ มคอ. ๓   รายละเอยีดของรายวชิา 
๔. แบบ มคอ. ๔   รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
๕. แบบ มคอ. ๕   รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
๖. แบบ มคอ.  ๖   รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
๗. แบบ มคอ. ๗   รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 
 
      - ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 
ส่วนท่ี ๔  รายนามคณะอนุกรรมการจดัท ากรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

ของประเทศไทย 
 
 
 

 

ค 



สารบญั 
 หน้า 

ค าน า ก 
บทน า ค 
ส่วนท่ี ๑ สาระส าคญัของกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
๑.  ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ ๒ 
๒.  หลกัการส าคญัของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ ๒ 
๓.  วตัถุประสงคข์องการจดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ ๓ 
๔.  โครงสรา้งและองคป์ระกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ ๔-๑๗ 

๔.๑  ระดบัคุณวุฒ ิ (Levels of Qualifications)  ๔ 
๔.๒  การเรยีนรูแ้ละมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 
       ระดบัอุดมศกึษาของประเทศไทย           

๖ 

๔.๓  มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นของแต่ละระดบัคุณวุฒ ิ   ๗ 
๔.๔  ลกัษณะของหลกัสตูรในแต่ละระดบัคุณวุฒ ิ ๑๕ 
๔.๕  จ านวนหน่วยกติในหลกัสตูรและระยะเวลาในการศกึษา ๑๖ 
๔.๖  การก าหนดชื่อคุณวุฒ ิ ๑๖ 
๔.๗  การเทยีบโอนความรูห้รอืประสบการณ์ ๑๗ 

๕.  ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัคุณวุฒ ิ จ านวนหน่วยกติขัน้ต ่าของหลกัสตูร ๑๘ 
และมาตรฐานผลการเรยีนรู ้  

๖.  คุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องแต่ละระดบัคุณวุฒ ิ ๑๙ 
๗.  การทวนสอบมาตรฐาน ๒๓ 
๘.  ปจัจยัสู่ความส าเรจ็ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น ๒๔ 
๙.  สถาบนัทีจ่ดัการเรยีนการสอนและใหคุ้ณวุฒติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ๒๕ 

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  
๑๐. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพของหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน ๒๕ 
ส่วนท่ี ๒  ขัน้ตอนการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
               แห่งชาติ 

 

๑.  การพฒันามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาต่างๆ ในแต่ละระดบัคุณวุฒ ิ ๒๖ 
๒.  การจดัท ารายละเอยีดของหลกัสตูร (Programme Specification) ๓๐ 
๓.  การจดัท ารายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) และประสบการณ์ ๓๓ 

ของภาคสนาม (Field  Experience  Specification)  
๔.  การขออนุมตัหิลกัสตูรต่อสภาสถาบนัอุดมศกึษา ๓๓ 
๕.  การเสนอหลกัสตูรต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ๓๓ 
๖.  การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน ๓๔ 

 



สารบญั (ต่อ) 
 

 หน้า 
๗.  การจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (Course Report)  ๓๔ 

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)  
(ถา้ม)ี และรายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร (Programme Report)  

๘.  การประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน ๓๕ 
๙.  การเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ๓๖ 

ซึง่บนัทกึในฐานขอ้มลูหลกัสตูรเพื่อการเผยแพร่  (Thai  Qualifications  
Register : TQR)  

๑๐. การก ากบัดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา โดยคณะกรรมการ ๓๗ 
การอุดมศกึษา  

 
ส่วนท่ี ๓  ภาคผนวก  
 - แบบฟอรม์ต่างๆ        ง 
     ๑.  แบบ  มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒริะดบัการศกึษา...........สาขา/สาขาวชิา....... 
     ๒.  แบบ  มคอ.๒ รายละเอยีดของหลกัสตูร 
     ๓.  แบบ  มคอ.๓ รายละเอยีดของรายวชิา 
     ๔.  แบบ  มคอ.๔ รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
     ๕.  แบบ  มคอ.๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
     ๖.  แบบ  มคอ.๖ รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
     ๗.  แบบ  มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 
 ๘.  ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
 

  - ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 
ส่วนท่ี ๔  คณะอนุกรรมการจดัท ากรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา                 จ 
                ของประเทศไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

ส่วนท่ี ๑ 
สาระส าคญัของกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

 
 โลกยุคปจัจุบนัมคีวามสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก     
ในดา้นการศกึษา เกดิการเคลื่อนยา้ยของนกัศกึษา คร ู อาจารย ์และบุคลากรเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากต่างสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ทีท่ างานและต้องการศกึษาเพิม่เตมิ
เพื่อพฒันาศกัยภาพการท างานมจี านวนมากขึน้ จงึจ าเป็นต้องพฒันาระบบการจดัการศึกษาเพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว คอื การปรบัปรุงระบบการศกึษาเพื่อส่งเสรมิการศกึษาตลอดชวีติ
และพฒันาคุณภาพมาตรฐานการจดัการศกึษาใหม้คีวามใกลเ้คยีงกนักบัสถาบนัอุดมศกึษาทีด่อีื่นๆ 
เพื่อให้เกดิความสะดวกแก่การเคลื่อนยา้ยของนักศกึษาและการเทยีบโอนหน่วยกติ และนับตัง้แต่
การประชุมรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาของประเทศต่างๆ ในทวปียุโรปที่เมอืง Bologna ประเทศ
อิตาลีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเกิดข้อตกลง Bologna Process ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปจงึปรบัเปลี่ยน        
ระบบการจดัการศกึษา ทีมุ่่งเน้นมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติ (Learning Outcomes) ในแต่ละคุณวุฒ ิ    
และขยายผลการด าเนินการไปตามประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

ส าหรบัประเทศไทย การประกาศใช้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลกระทบให้เกดิการปฏริูปการศกึษาทุกระดบั มกีาร
เน้นหนักให้ปรบัปรุงหลกัสูตรและปรบัเปลี่ยนวธิกีารสอนเพื่อพฒันานักศกึษาให้คดิเป็น แก้ปญัหา
เป็นและเห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทย มกีารยกระดบัของสถาบนัราชภฏัและสถาบนัเทคโนโลย ี 
ราชมงคลขึน้เป็นมหาวทิยาลยั การเปิดด าเนินการของวทิยาลยัชุมชน และใหอ้สิระในการด าเนินการ
แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้สถาบันอุดมศึกษามีความ
หลากหลาย มกีารขยายตวัเพื่อใหป้ระชาชนมโีอกาสเขา้เรยีนในระดับอุดมศกึษากนัได้อย่างทัว่ถงึ 
ท่ามกลางสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้เหล่าน้ีก่อใหเ้กดิปญัหาตามมา กล่าวคอื จะท าอย่างไรใหส้งัคมเชื่อมัน่
ได้ว่าคุณวุฒิที่บัณฑิตได้ร ับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถ
เทยีบเคยีงกนัได ้

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับและส่งเสรมิการ
ด าเนินการของสถาบนัอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการโครงการจดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา        
ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการน านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศกึษาของชาตใินส่วนของมาตรฐานการอุดมศกึษาไปสู่การปฏบิตัใินสถาบนัอุดมศกึษาอย่างเป็น
รปูธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษามุ่งเน้นเป้าหมายการจดัการศกึษาทีผ่ลการเรยีนรู ้
(Learning Outcomes) ของนกัศกึษา ซึง่เป็นการประกนัคุณภาพบณัฑติทีไ่ดร้บัคุณวุฒแิต่ละคุณวุฒ ิ
และสื่อสารให้สงัคม ชุมชน รวมทัง้สถาบนัอุดมศึกษาทัง้ในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกนัและ
เชื่อมัน่ถึงผลการเรียนรู้ที่บณัฑติได้รบัการพฒันาว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับ
สถาบนัอุดมศกึษาทีด่ที ัง้ในและต่างประเทศ  



 ๒ 

๑.  ความหมายของกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF : HEd) หมายถงึ กรอบทีแ่สดงระบบคุณวุฒกิารศกึษาระดบัอุดมศกึษาของประเทศ 
ซึง่ประกอบด้วย ระดบัคุณวุฒิ การแบ่งสายวชิา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒริะดบัหนึ่งไปสู่
ระดบัที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒซิึ่งเพิม่สูงขึ้นตามระดบัของคุณวุฒิ 
ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒิ ปรมิาณการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกบัเวลาที่ต้องใช้ การเปิด
โอกาสใหเ้ทยีบโอนผลการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รวมทัง้
ระบบและกลไกที่ให้ความมัน่ใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้
 
๒.  หลกัการส าคญัของกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 ๒.๑  ยดึหลกัความสอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ตลอดจนมาตรฐานการศกึษาของชาต ิและมาตรฐานการ
อุดมศกึษา โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒเิป็นเครื่องมอืในการน าแนวนโยบายในการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ  
มาตรฐานการศกึษาของชาต ิและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏบิตัิในสถาบนัอุดมศึกษา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษามแีนวทางที่ชดัเจนในการ
พฒันาหลกัสูตร การปรบัเปลี่ยนกลวธิกีารสอนของอาจารย ์การเรยีนรูข้องนักศกึษา ตลอดจนการวดั
และประเมนิผลการเรยีนรูเ้พื่อใหม้ัน่ใจว่า บณัฑติจะบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีมุ่ง่หวงัไดจ้รงิ 
 ๒.๒  มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของบณัฑติ (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐาน  
ขัน้ต ่าเชงิคุณภาพ เพื่อประกนัคุณภาพบณัฑติและสื่อสารใหห้น่วยงานและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดเ้ขา้ใจและ
มัน่ใจถงึกระบวนการผลติบณัฑติ โดยเริม่ที่ผลผลติและผลลพัธ์ของการจดัการศกึษา คอื ก าหนด
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของบณัฑติทีค่าดหวงัไว้ก่อน หลงัจากนัน้จงึพจิารณาถงึองคป์ระกอบอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่จะส่งเสรมิให้บณัฑติบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรยีนรูน้ัน้อยา่งสอดคลอ้งและส่งเสรมิกนัอยา่งเป็นระบบ  
 ๒.๓  มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑแ์ละประกาศต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไว้แล้วเข้าด้วยกนัและ
เชื่อมโยงเป็นเรื่องเดยีวกนั ซึ่งจะสามารถอธบิายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชดัเจนเกี่ยวกบั
ความหมายและความมมีาตรฐานในการจดัการศกึษาของคุณวุฒหิรอืปรญิญาในระดบัต่างๆ 
 ๒.๔  มุ่งให้คุณวุฒหิรอืปรญิญาของสถาบนัอุดมศกึษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรบั
และเทยีบเคยีงกนัได้กบัสถาบนัอุดมศึกษาที่ดทีัง้ในและต่างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาจะช่วยก าหนดความมมีาตรฐานในการจดัการศกึษาในทุกขัน้ตอนอย่างเป็น
ระบบ โดยเปิดโอกาสใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสามารถจดัหลกัสตูร ตลอดจนกระบวนการเรยีนการสอน 



 ๓ 

ไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยมัน่ใจถงึผลผลติสุดทา้ยของการจดัการศกึษา คอื คุณภาพของบณัฑติซึง่จะ
มมีาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามที่มุ่งหวงั สามารถประกอบอาชพีได้อย่างมคีวามสุขและภาคภูมใิจ  
เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถ             
ในการพฒันาประเทศไทย 
 
๓.  วตัถปุระสงคข์องการจดัท ากรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นกลไกหรอืเครื่องมอืในการน าแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๔๕ เกีย่วกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต ิและมาตรฐานการอุดมศกึษาไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม ด้วยการน าไปเป็นหลกัในการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรยีนการสอน และการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  
 ๓.๒ เพื่อก าหนดเป้าหมายในการผลติบณัฑติใหช้ดัเจนโดยก าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ของบณัฑติทีค่าดหวงัในแต่ละคุณวุฒ/ิปรญิญาของสาขา/สาขาวชิาต่างๆ และเพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษา
และผูท้รงคุณวุฒ/ิผูเ้ชีย่วชาญในสาขา/สาขาวชิาไดใ้ชเ้ป็นหลกั และเป็นแนวทางในการวางแผน ปรบัปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพฒันาการจดัการศกึษา เช่น การพฒันาหลกัสูตร การปรบัเปลี่ยนกลวธิกีารสอน 
วธิกีารเรยีนรู ้ตลอดจนกระบวนการวดัและการประเมนิผลนกัศกึษา  

๓.๓ เพื่อเชื่อมโยงระดบัต่างๆของคุณวุฒใินระดบัอุดมศกึษาใหเ้ป็นระบบ เพื่อบุคคลจะไดม้ี
โอกาสเพิม่พูนความรูไ้ดอ้ย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลกัการศกึษาตลอดชวีติ มคีวามชดัเจนและ
โปรง่ใส สามารถเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานคุณวุฒใินระดบัต่างๆ กบันานาประเทศได ้

๓.๔ เพื่อช่วยให้เกิดวฒันธรรมคุณภาพในสถาบนัอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการประกนั
คุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็นกรอบอ้างองิส าหรบัผู้ประเมนิของการ
ประกนัคุณภาพภายนอกเกีย่วกบัคุณภาพบณัฑติ และการจดัการเรยีนการสอน  

๓.๕  เพื่อเป็นกรอบของการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพในการสรา้งความเขา้ใจและความมัน่ใจใน
กลุ่มผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง อาท ินกัศกึษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สงัคมและสถาบนัอื่นๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศเกี่ยวกบัความหมายของคุณวุฒ ิคุณธรรม  จรยิธรรม ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะในการท างาน รวมทัง้คุณลกัษณะอื่นๆ ทีค่าดว่าบณัฑติจะพงึม ี 

๓.๖ เพื่อประโยชน์ในการเทยีบเคยีงมาตรฐานคุณวุฒริะหว่างสถาบนัอุดมศกึษา ทัง้ในและ
ต่างประเทศในการยา้ยโอนนกัศกึษาระหว่างสถาบนัอุดมศกึษา การลงทะเบยีนขา้มสถาบนั และการ
รบัรองคุณวุฒผิูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ 

๓.๗. เพื่อใหม้กีารก ากบัดแูลคุณภาพการผลติบณัฑติกนัเองของแต่ละสาขา/สาขาวชิา 
๓.๘. เพื่อน าไปสู่การลดขัน้ตอน/ระเบยีบ (Deregulation) การด าเนินการให้กับสถาบนั 

อุดมศกึษาทีม่คีวามเขม้แขง็  
 
 



 ๔ 

๔. โครงสร้างและองคป์ระกอบของกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 ๔.๑  ระดบัคณุวฒิุ (Levels of Qualifications)  
  ระดบัของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดบัสติปญัญาที่ต้องการ และความ
ซบัซ้อนของการเรยีนรู้ที่คาดหวงั นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       
ยงัก าหนดคุณลกัษณะของนักศกึษาระดบัแรกเขา้หลงัจากส าเรจ็การศกึษาขัน้พื้นฐานด้วย เพราะเป็นพื้นฐาน             
ความรู ้ความสามารถทีส่ าคญัในการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา 

คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาเริม่ต้นทีร่ะดบัที่ ๑ อนุปรญิญา (๓ ปี) และสิน้สุดที่ระดบัที ่
๖ ปรญิญาเอก ดงันี้ 
   ระดบัที ่๑ อนุปรญิญา (๓ ปี) 
   ระดบัที ่๒ ปรญิญาตร ี
   ระดบัที ่๓ ประกาศนียบตัรบณัฑติ 
   ระดบัที ่๔ ปรญิญาโท 
   ระดบัที ่๕ ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 
   ระดบัที ่๖ ปรญิญาเอก  
   

บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัใดระดบัหนึ่งสามารถเขา้ศกึษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้ 
แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑก์ารเขา้ศกึษาต่อของแต่ละสถาบนัอุดมศกึษาซึ่งอาจขึน้อยู่กบัคะแนน
เฉลี่ยสะสม หรอืเงื่อนไขอื่นเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อจะมโีอกาสประสบความส าเร็จ        
ในการศกึษาระดบัทีส่งูขึน้และซบัซอ้นยิง่ขึน้ 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิแบ่งสายวชิาเป็น ๒ สาย ไดแ้ก่ สายวชิาการ เน้นศาสตรบ์รสิุทธิ ์
ทางดา้นศลิปศาสตรห์รอืดา้นวทิยาศาสตร ์โดยมุง่ศกึษาสาระและวธิกีารของศาสตรส์าขาวชิานัน้ๆเป็นหลกั 
ไม่ได้สมัพนัธ์โดยตรงกบัการประกอบอาชพี และสายวชิาชพีซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาในลกัษณะของ
ศาสตรเ์ชงิประยกุต ์เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละทกัษะระดบัสงูซึง่จ าเป็นต่อการประกอบอาชพี และ
น าไปสู่การปฏบิตัติามมาตรฐานวชิาชพี  
  การเรยีนในสายวชิาการควรจะพฒันาความสามารถที่ส าคญัทัง้ในการท างานและการ
ด ารงชพีในชวีติประจ าวนั ส่วนหลกัสูตรสายวชิาชพีควรเกี่ยวขอ้งกบัความเขา้ใจ การวจิยัและความรู้
ทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้องอย่างทัว่ถึง และพัฒนา
ความสามารถในการคดิและการแก้ไขปญัหาที่เหมาะสมกบัทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตามหลกัสูตรทัง้
สองสายดงักล่าวมจีุดเน้นที่แตกต่างกนั ซึ่งควรสะท้อนให้เหน็ในรายละเอียดของเนื้อหาสาระส าคญั
และในชื่อปรญิญา ผูส้ าเรจ็การศกึษาในสายวชิาหนึ่งสามารถเปลีย่นไปศกึษาต่อระดบัสูงขึน้ในอกีสาย
วชิาหนึ่งได ้ซึง่สถาบนัอุดมศกึษาอาจจะก าหนดเงือ่นไขบางประการของการเขา้ศกึษาได ้เพื่อใหผู้เ้รยีนมี
พืน้ฐานความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นเพยีงพอส าหรบัการศกึษาต่อในระดบันัน้ๆ และบรรลุผลการเรยีนรู้
ตามทีห่ลกัสตูรนัน้ๆ คาดหวงั 
 
 



 ๕ 

               โครงสร้างของระดบัคุณวฒิุในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ซ่ึงเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคณุวฒิุระดบัหน่ึงสู่อีกระดบัหน่ึงท่ีสงูขึ้น  ดงัแผนภมิูต่อไปน้ี 

 
 

ระดบั ปรญิญาทางสายวชิาการ  ปรญิญาทางสายวชิาชพี 
    
   ๖ 

ปรญิญาเอกทางการวจิยั  
(ปร.ด.) 

 ปรญิญาเอกทางวชิาชพี  
(เช่น บธ.ด., วศ.ด., ศษ.ด.)  

  

 
   ๕ 

 ประกาศนียบตัรบณัฑติ
ชัน้สงู 

 

  

 
   ๔ 

ปรญิญาโททางการวจิยั  
(เช่น ศศ.ม., วท.ม.) 

     ปรญิญาโททางวชิาชพี  
   (เช่น บธ.ม., วศ.ม., ศษ.ม.) 

  

 
   ๓ 

 ประกาศนียบตัรบณัฑติ  

  

 
   ๒ 

ปรญิญาตร ี
(เช่น ศศ.บ., วท.บ.) 

 ปรญิญาตร ี( เช่น บธ.บ., วศ.บ., 
ศษ.บ., ทล.บ.) 

  

   
   ๑ 

 อนุปรญิญา (๓ ปี) 
 

 

  

 
  - 

 
แรกเขา้ 

   
หมายเหตุ :   เส้นทึบ แสดงถงึ เสน้ทางการศกึษาต่อระหว่างระดบัคุณวุฒ ิ
   เส้นประ แสดงถงึ เสน้ทางทีเ่ป็นไปไดใ้นการศกึษาต่อระหว่างระดบัคุณวุฒแิละสายวชิา 
     แต่อาจตอ้งศกึษาเพิม่เตมิในการเปลีย่นเสน้ทางการศกึษาเพื่อใหม้ัน่ใจว่านกัศกึษา  
     มพีืน้ฐานความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นเพยีงพอ ส าหรบัการศกึษาต่อในระดบันัน้ๆ 
       



 ๖ 

 ๔.๒  การเรียนรู้ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาของประเทศไทย 
                   การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพฒันาขึ้นในตนเอง  
จากประสบการณ์ทีไ่ดร้บัระหว่างการศกึษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตกิ าหนด
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัใหบ้ณัฑติม ีอยา่งน้อย ๕ ดา้น ดงันี้              

(๑)  ด้านคณุธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถงึ การพฒันานิสยัใน
การประพฤตอิย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และดว้ยความรบัผดิชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม ความ 
สามารถในการปรบัวถิีชวีติในความขดัแย้งทางค่านิยม การพฒันานิสยัและการปฏบิตัิตนตาม
ศลีธรรม ทัง้ในเรือ่งส่วนตวัและสงัคม  

(๒)  ด้านความรู้  (Knowledge) หมายถงึ ความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคดิ 
และการน าเสนอขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละจ าแนกขอ้เทจ็จรงิในหลกัการ ทฤษฎ ีตลอดจนกระบวนการ
ต่างๆ และสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้

(๓)  ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วเิคราะหส์ถานการณ์และใชค้วามรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ 
ในการคดิวเิคราะหแ์ละการแกป้ญัหา เมือ่ตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ทีไ่มไ่ดค้าดคดิมาก่อน 

(๔)  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถงึ ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถงึ  
ภาวะผูน้ า ความรบัผดิชอบ  ต่อตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรบัผดิชอบ ในการ
เรยีนรูข้องตนเอง 

(๕)  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถงึ 
ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
ความสามารถในการสื่อสารทัง้การพูด การเขยีน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
  นอกจากผลการเรยีนรูท้ ัง้ ๕ ดา้นน้ี บางสาขาวชิาต้องการทกัษะทางกายภาพสูง เช่น 
การเต้นร า ดนตร ีการวาดภาพ การแกะสลกั พลศกึษา การแพทย ์และวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์จงึต้อง
เพิม่การเรยีนรูท้างด้านทกัษะพิสยั (Domain of Psychomotor Skill) 
 

  มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อก าหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน
พฒันาขึน้จากการเรยีนรูท้ ัง้ 5 ดา้นทีไ่ดร้บัการพฒันาระหว่างการศกึษา จากการเรยีนและการเขา้
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบนัอุดมศกึษาจดัให้ทัง้ในและนอกหลกัสูตรและแสดงออกถึงความรู ้
ความเขา้ใจและความสามารถจากการเรยีนรูเ้หล่านัน้ได้อย่างเป็นที่เชื่อถอืเมื่อเรยีนจบในรายวชิา
หรอืหลกัสตูรนัน้แลว้ 
    มาตรฐานผลการเรยีนรู้ซึ่งมอีย่างน้อย ๕ ดา้น ดงักล่าวขา้งต้น เป็นมาตรฐานผล
การเรยีนรูข้องบณัฑติทุกคนในทุกระดบัคุณวุฒ ิโดยแต่ละดา้นจะมรีะดบัความซบัซ้อนเพิม่ขึน้ เมื่อ
ระดบัคุณวุฒสิูงขึน้ ทกัษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดบัคุณวุฒทิี่ต ่ากว่าสู่ระดบัที่สูงขึ้น 
ดงันัน้ มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของระดบัคุณวุฒใิดคุณวุฒหินึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรยีนรู้ใน
สาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัของระดบัคุณวุฒทิีต่ ่ากว่าดว้ย 
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  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใชก้บันักศกึษาทุกคน แมว้่า
บางสาขา/สาขาวิชานักศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย ์       
นกับญัช ีและนกักฎหมาย เป็นตน้ 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ และด้านทกัษะทางปัญญา  จะเกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่เรยีน ซึ่งต้องระบุรายละเอ ียดของความรู ้และทกัษะของสาขา/
สาขาวชิาที่เหมาะสมกบัระดบัคุณวุฒไิวใ้นรายละเอยีดของหลกัสตูร และรายละเอยีดของรายวชิา 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบมุ่งหวงัให้นักศกึษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดบัคุณวุฒแิละสาขา/สาขาวชิาใด ต้องบรรลุ
มาตรฐานผลการเรยีนรูด้า้นเหล่านี้ 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว ่าจะเป็นระดบัคุณวุฒสิาขา/
สาขาวชิาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ด ้านนี้ แต่ส าหรบันักศึกษาที่เรียนในสาขา/
สาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูน้ี้จะต้องเน้นให้มคีวามช านาญมากกว่า
นักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ เช่น นักศึกษาที่เรยีนสาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ จะต้องมี
ความช านาญและทกัษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูด้้านความรูแ้ละด้านทกัษะทางปญัญาเกี่ยวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๔.๓  มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดบัคณุวฒิุ   
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในระดบัแรกเข้า (ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา    
ตอนปลาย) 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิมแีนวคดิพืน้ฐานว่านักเรยีนทีเ่ขา้เรยีนในระดบัอุดมศกึษา
จะต้องส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าที่มพีื้นฐานความรู้และทกัษะ  
เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาอย่างมปีระสิทธภิาพ พื้นฐานในที่นี้รวมถึงความรู้
ความสามารถในสาระการเรยีนรูท้ ัง้ ๘ กลุ่ม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน   
มคีวามสามารถในการคดิอย่างสรา้งสรรค ์และประยุกต์ใชค้วามรูแ้ละทกัษะทางปญัญาเหล่านัน้เขา้
กบัสาขา/สาขาวชิาทีจ่ะเรยีนในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ซึง่นักเรยีนบางคนอาจมพีืน้ความรูแ้ละทกัษะที่
จ าเป็นส าหรบัสาขาวชิาทีเ่ขา้เรยีนไม่เพยีงพอ ต้องเสรมิความรูพ้ืน้ฐานเพื่อใหม้ัน่ใจว่านักเรยีนมทีกัษะที่
จ าเป็นทางภาษา ทกัษะทางการเรยีน และพื้นฐานทางวชิาการเพยีงพอที่จะศึกษาต่อในระดบัอุดม 
ศกึษาไดส้ าเรจ็ ผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ควรจะต้องมมีาตรฐานผลการเรยีนรู้
ในแต่ละดา้น ดงันี้ 
  (๑)  ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 

 มคีวามเขา้ใจและซาบซึง้ในค่านิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จรยิธรรม
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างกลมกลืนกับความเชื่อและค่านิยมส่วนตัวด้วยความรับผิดชอบต่อ
ครอบครวั ชุมชน และสงัคมไทย มคีวามสามารถในการวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหาซึง่เป็นความขดัแยง้
ทางค่านิยม สามารถสรปุผลการโตแ้ยง้และยอมรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจทีไ่ดท้ าลงไป  



 ๘ 

(๒) ด้านความรู้ 
มคีวามเขา้ใจอยา่งครอบคลุมถงึความรู ้และทกัษะทีส่ าคญัในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ทัง้ ๘ กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
กลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ มกีารเพิม่เตมิองคค์วามรูใ้นกลุ่มสาระ/สาขาวชิาทีเ่ลอืกเรยีนเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ในการศกึษาต่อในระดบัอาชวีศกึษาหรอืในระดบัอุดมศกึษา 

(๓)  ด้านทกัษะทางปัญญา 
      มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในวิชาที่ศึกษา             

มคีวามสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูค้วามเข้าใจที่ลกึซึ้งในการวเิคราะห์ข้อโต้แย้งและปญัหาใหม่  ๆ      
ในวชิาต่างๆ ที่เรยีนและในชวีติประจ าวนั ตระหนักในประเดน็ปญัหาส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัประเทศอื่นๆ สามารถประยุกต์ความเข้าใจ     
อนัถ่องแทจ้ากการศกึษาเล่าเรยีนมาใชใ้นการวเิคราะห์ปญัหาเหล่านัน้ 

(๔) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
     มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนและความประพฤตขิองตนเอง สามารถทีจ่ะรเิริม่ 

และพฒันาการเรยีนรู้ทางวชิาการและการพฒันาลกัษณะอื่นๆ ของตนเองได้โดยมกีารแนะน าบ้าง
เล็กน้อย สามารถที่จะไว้วางใจให้ท างานได้อย่างอิสระและท างานที่มอบหมายให้แล้วเสรจ็ โดยอาศยั  
การแนะน าปรกึษาแต่เพยีงเล็กน้อย สามารถท างานกลุ่มได้อย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อจุดมุ่งหมาย
รว่มกนั 

(๕) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     สามารถใชข้อ้มลูสารสนเทศและเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ตลอดจนใชท้กัษะทาง 
คณติศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานในการแกไ้ขปญัหาในการศกึษาในการท างาน และในสภาพแวดลอ้มของสงัคม 
สามารถสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในการพดูและเขยีน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

ระดบัท่ี  ๑  อนุปริญญา (๓ ปี) 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคณุวฒิุระดบัท่ี ๑  อนุปริญญา (๓ ปี) อยา่งน้อย
ตอ้งเป็นดงันี้ 

(๑) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
มคีวามรบัผดิชอบต่อการกระท าของตนหรอืของกลุ่ม ตระหนักและประพฤตปิฏบิตัิ

ได้อย่างสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอค าปรกึษาเมื่อจ าเป็น 
สามารถระบุและประเมนิผลกระทบจากการกระท าของตนที่มต่ีอผู้อื่นในสถานการณ์ที่อาจน าไปสู่ 
ขอ้ขดัแย้งทางค่านิยมหรอืความส าคญัก่อนหลงัก็สามารถอธบิายลกัษณะของความขดัแย้งนัน้ได้
อยา่งชดัเจน และสามารถตดัสนิใจเลอืกสิง่ทีค่วรกระท าได้ 

 



 ๙ 

 (๒) ด้านความรู้ 
  มคีวามรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับขอบข่ายและลักษณะของสาขาวิชาที่เรียน และรู้ลึกใน

ความรู้บางส่วนในสาขา รวมถึงทฤษฏ ีแนวคดิ และหลกัการที่ส าคญั มคีวามเขา้ใจในปญัหาและ
งานวจิยัใหม่ๆ ส าหรบัหลกัสูตรที่มกีารเตรยีมนักศึกษาเพื่อประกอบวชิาชพีหรอืผู้ช่วยนักวชิาชพี 
นักศึกษาจะต้องมคีวามรู้เกี่ยวกับพฒันาการใหม่ๆ ในการปฏิบตัิทางวิชาชีพ  ตลอดถึงความรู้
เกีย่วกบัขอ้ก าหนดทางเทคนิคและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาชพี 

(๓) ด้านทกัษะทางปัญญา             
สามารถวเิคราะหแ์ละแปลความหมายขอ้มลูทางเทคนิคและขอ้มลูการวจิยั และใช้ 

ในการปฏบิตัโิดยอาศัยค าแนะน าเพยีงเลก็น้อย สามารถใช้ความรูท้างภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ   
ที่เกี่ยวขอ้งในการท างานในการวเิคราะห์ปญัหา ประเมนิทางเลอืก และเสนอแนะวธิใีนการแก้ไข 
รวมถงึสามารถอธบิายผลกระทบของการตดัสนิใจ 

(๔) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
สามารถคดิและแสดงออกไดอ้ยา่งเสร ีมปีฏสิมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคใ์นกลุ่มท างานที่

มจีุดมุ่งหมายร่วมกนั มภีาวะผูน้ าในกลุ่มขนาดเลก็ และความรบัผดิชอบในภาระทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
สามารถค้นหาขอ้บกพร่องในความรูแ้ละทกัษะของตนเอง มกีารวางแผนและด าเนินการเพื่อการ
เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 

(๕) ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถใชเ้ทคนิคทางสถติแิละเทคนิคคณิตศาสตรพ์ืน้ฐานในการศกึษาคน้ควา้

และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปญัหา สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการ
วเิคราะหป์ญัหา คน้ควา้หาขอ้มลู และการจดัท าการน าเสนออย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถสื่อสารได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ในการพดู การเขยีน การอภปิราย เพื่อน าเสนอ ผลการวเิคราะหแ์ละสรุปผล
อยา่งกระชบัในรปูแบบทีถู่กตอ้ง 
 
ระดบัท่ี ๒  ปริญญาตรี       
          มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวฒิุระดบัท่ี ๒ ปริญญาตรี อย่างน้อยต้อง
เป็นดงันี้ 

(๑) ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
สามารถจัดการปญัหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ       

ทางค่านิยม ความรูส้กึของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวชิาชพี แสดงออกซึ่งพฤตกิรรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็น
แบบอยา่งทีด่ ีเขา้ใจผูอ้ื่น และเขา้ใจโลก เป็นตน้ 

(๒) ด้านความรู้   
มอีงค์ความรู้ในสาขาวชิาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลกัการและ

ทฤษฎใีนองค์ความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัหลกัสูตรวชิาชพี มคีวามเข้าใจเกี่ยวกบัความก้าวหน้าของ



 ๑๐ 

ความรูเ้ฉพาะด้านในสาขาวชิา และตระหนักถงึงานวจิยัในปจัจุบนัที่เกี่ยวขอ้งกบัการแก้ปญัหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลกัสูตรวชิาชพีที่เน้นการปฏบิตัิ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏบิตั ิ
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีเ่ปลีย่นแปลงตามสถานการณ์      

(๓) ด้านทกัษะทางปัญญา 
สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ท าความเขา้ใจและสามารถประเมนิขอ้มลูแนวคดิและ  

หลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย และใช้ขอ้มูลที่ได้ในการแก้ไขปญัหาและงานอื่นๆ 
ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปญัหาที่ค่อนข้างซบัซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สรา้งสรรคโ์ดยค านึงถงึความรู้ทางภาคทฤษฎ ีประสบการณ์ทางภาคปฏบิตั ิและผลกระทบจากการ
ตดัสนิใจ สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นเนื้อหาสาระทางวชิาการและวชิาชพี ส าหรบั
หลกัสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบตัิงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(๔) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
มสี่วนช่วยและเอือ้ต่อการแก้ปญัหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ไมว่่าจะเป็นผูน้ าหรอื 

สมาชกิของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชดัเจนและต้องใช้นวตักรรม
ใหม่ๆ ในการแก้ปญัหา มคีวามคดิรเิริม่ในการวเิคราะหป์ญัหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพืน้ฐานของตนเอง
และของกลุ่ม รบัผดิชอบในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง รวมทัง้พฒันาตนเองและอาชพี 

(๕) ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถศกึษาและท าความเขา้ใจในประเดน็ปญัหา สามารถเลอืกและประยุกต์ใช ้

เทคนิคทางสถติหิรอืคณิตศาสตรท์ี ่เกี ่ยวขอ้งอย่างเหมาะสมในการศกึษาคน้ควา้และเสนอ          
แนะแนวทางในการแก้ไขปญัหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล         
แปลความหมาย และน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ทัง้ในการพูด การเขยีน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรบักลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกนัได ้
 
ระดบัท่ี ๓  ประกาศนียบตัรบณัฑิต   
 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดบัท่ี ๓ ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
อยา่งน้อยตอ้งเป็นดงันี้ 

(๑) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
สามารถจดัการปญัหาทางคุณธรรม จรยิธรรม และทางวชิาชพีโดยใช้การวนิิจฉัย

ทางค่านิยม ทางศลีธรรม ทางความรูส้กึของผูอ้ื่น ทางค่านิยมพืน้ฐานและทางจรรยาบรรณวชิาชพี 
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จรยิธรรมระดบัสูงในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัความ
ขดัแยง้ทางค่านิยมและความส าคญัก่อนหลงั แสดงออกซึ่งความซื่อสตัย์สุจรติอย่างสม ่าเสมอโดย
ค านึงถงึความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายและจุดประสงค์ส่วนตวัและส่วนรวม เป็นแบบอย่างและ
เป็นผูน้ าในการท างานทัง้ในระดบัครอบครวัและชุมชน 



 ๑๑ 

(๒) ด้านความรู้ 
มคีวามรู้ระดบัสูงทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรอืวิชาชีพ ตลอดจนมี

ความรูใ้นสาขาอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรอืสมัพนัธ์กนั มคีวามรู้เกี่ยวกบังานวจิยัและนวตักรรมใหม่ๆ ในการ
ปฏิบตัิงานวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของความก้าวหน้าต่อทฤษฎีและการปฏิบตัิที่ได้รบัการ
ยอมรบั  

(๓) ด้านทกัษะทางปัญญา 
สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ์ทางภาคปฏิบตัิ เพื่อศึกษา

ประเดน็หรอืปญัหาที่ซบัซ้อน สามารถระบุแหล่งขอ้มูลหรอืเทคนิคการวเิคราะห์เพิม่เติมตามที่
ต้องการและค านึงถึงสถานการณ์จรงิที่แตกต่างกนัในการวเิคราะห์ประเด็น สรุปผลและการ
จดัท าข้อเสนอในการแก้ไขปญัหาหรอืกลยุทธ์ในการปฏบิตัิ  

(๔) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ   
สามารถท างานอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยตนเองและเป็นกลุ่มในสถานการณ์ทีห่ลาก  

หลายรวมทัง้สถานการณ์ใหมห่รอืทีต่อ้งการไหวพรบิและความฉับไวอย่างสูง แสดงความรบัผดิชอบ
อย่างสูงในหน้าที่การงานหรอืสถานการณ์อื่นๆทางวชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบในการพฒันาทกัษะ
ใหม่ๆ  และความรูท้ีต่อ้งการ ทัง้หน้าทีก่ารงานในปจัจบุนัและการพฒันาในอนาคต 

(๕) ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการวเิคราะหท์ีห่ลากหลายอย่างชาญฉลาดในการศกึษา 

ค้นคว้าและเสนอแนวทางแก้ไขปญัหา สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพในการพูด การเขยีน 
รวมทัง้การใช้เทคโนโลยกีารสื่อสารทางอเิล็กทรอนิกส์ มกีารประเมนิความส าเรจ็ของการสื่อสาร   
ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ เพื่อปรบัปรงุประสทิธภิาพใหด้ยีิง่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง 
 
ระดบัท่ี ๔   ปริญญาโท 
             มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดบัท่ี ๔ ปริญญาโท อย่างน้อยต้อง
เป็น ดงันี้ 

(๑) ด้านคณุธรรม จริยธรรม   
สามารถจดัการปญัหาทางคุณธรรม จรยิธรรมทีซ่บัซ้อนเชงิวชิาการหรอืวชิาชพี โดย

ค านึงถึงความรู้สกึของผู้อื่น และเมื่อไม่มขี้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรอืไม่มรีะเบยีบข้อบงัคบั 
เพียงพอที่จะจดัการกับปญัหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน        
มหีลกัฐาน และตอบสนองปญัหาเหล่านัน้ตามหลกัการ เหตุผล และค่านิยมอนัดงีาม ให้ข้อสรุปของ
ปญัหาด้วยความไวต่อความรูส้กึของผู้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ รเิริม่ในการยกปญัหาทางจรรยาบรรณทีม่อียู่
เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจรงิจงัใหผู้้อื่นใชก้ารวนิิจฉัยทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใน
การจดัการกบัข้อโต้แย้งและปญัหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการ
ส่งเสรมิใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัติามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม ในสภาพแวดลอ้มของการท างานและใน
ชุมชนทีก่วา้งขวางขึน้ 



 ๑๒ 

(๒) ด้านความรู้  
มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ในเนื้อหาสาระหลกัของสาขาวชิา ตลอดจน

หลกัการและทฤษฎทีี่ส าคญัและน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าทางวชิาการหรอืการปฏบิตัิ  
ในวชิาชพี มคีวามเขา้ใจทฤษฎ ีการวจิยัและการปฏบิตัทิางวชิาชพีนัน้อย่างลกึซึง้ในวชิาหรอืกลุ่ม
วชิาเฉพาะในระดบัแนวหน้า มคีวามเขา้ใจในวธิกีารพฒันาความรูใ้หม่ๆและการประยุกต์ ตลอดถงึ
ผลกระทบของผลงานวจิยัในปจัจุบนัที่มตี่อองค์ความรู้ในสาขาวชิาและต่อการปฏบิตัิในวชิาชพี 
ตระหนักในระเบียบข้อบงัคบัที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดบัชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวชิาชพี รวมทัง้เหตุผลและการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

(๓) ด้านทกัษะทางปัญญา 
ใช้ความรูท้างภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินการจดัการบรบิทใหม่ที่ไม่คาดคดิทาง

วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญัหา 
สามารถใช้ดุลยพนิิจในการตดัสนิใจในสถานการณ์ที่มขีอ้มูลไม่เพยีงพอ สามารถสงัเคราะห์และใช้
ผลงานวจิยั สิง่ตพีมิพท์างวชิาการ หรอืรายงานทางวชิาชพี และพฒันาความคดิใหม่  ๆโดยการบูรณาการ
ให้เข้ากบัองค์ความรู้เดมิหรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทัว่ไปหรอืเฉพาะทาง     
ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปญัหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญั
หรอืโครงการวจิยัคน้ควา้ทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
ตลอดถงึการใชเ้ทคนิคการวจิยั และใหข้อ้สรุปทีส่มบูรณ์ซึง่ขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางการปฏบิตัิ
ในวชิาชพีทีม่อียูเ่ดมิไดอ้ยา่งมนียัส าคญั   
 (๔) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

สามารถแกไ้ขปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น หรอืความยุ่งยากระดบัสูงทางวชิาชพีไดด้ว้ย
ตนเองสามารถตดัสนิใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมนิตนเองได ้รวมทัง้วางแผน
ในการปรบัปรุงตนเองให้มปีระสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานระดบัสูงได้  มคีวามรบัผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจดัการข้อโต้แย้งและปญัหาต่าง ๆ 
แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิม่พูนประสทิธภิาพ
ในการท างานของกลุ่ม 
 (๕) ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถติเิพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาค้นคว้า
ปญัหา สรุปปญัหาและเสนอแนะแก้ไขปญัหาในด้านต่าง ๆ สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ   
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทัง้ในวงการวชิาการและวชิาชพี รวมถงึชุมชนทัว่ไป โดยการ
น าเสนอรายงานทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิง่ตีพมิพ์ทางวิชาการและวชิาชีพ 
รวมทัง้วทิยานิพนธห์รอืโครงการคน้ควา้ทีส่ าคญั 
 
 



 ๑๓ 

ระดบัท่ี ๕  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับท่ี ๕ ประกาศนียบตัรชัน้สูง   
อยา่งน้อยตอ้งเป็น ดงันี้  
 (๑) ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
  สามารถจดัการกบัปญัหาทางคุณธรรม จรยิธรรมที่ซบัซ้อนในเชิงวิชาการและ
วชิาชพีได้ ในกรณีที่ปญัหาใดมกีฎ ระเบยีบ หรอืขอ้มูลทางจรรยาบรรณในการปฏบิตัไิม่เพยีงพอ   
กส็ามารถวนิิจฉัยได้อย่างเทีย่งตรงและยุตธิรรมบนพื้นฐานของค่านิยมและหลกัการที่ด ีแสดงออก
หรอืสื่อสารขอ้สรปุโดยค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ รเิริม่การยกปญัหาทางจรรยาบรรณทีม่อียู่เพื่อ
การทบทวนและปรบัปรุงแก้ไข  ส่งเสรมิผู้อื่นอย่างจรงิจงัในการใช้วิจารณญาณที่ประกอบด้วย
คุณธรรม จรยิธรรมเพื่อแกไ้ขปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น แสดงภาวะผูน้ าในการส่งเสรมิ
ความมคีุณธรรม จรยิธรรม ทัง้ในทีท่ างานและในชุมชนทีก่วา้งขวางขึน้ 

(๒) ด้านความรู้  
มคีวามรูอ้ยา่งลกึซึง้และทนัสมยัเกีย่วกบัการพฒันาทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  

ในสาขาวชิาเฉพาะของตนเองและสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวขอ้งที่มผีลกระทบต่อสาขาวชิา ตระหนักถงึ
การด าเนินการวจิยัในปจัจุบนัและทฤษฎทีีจ่ะเกดิขึน้ และสามารถขยายขอบเขตของแนวคดิซึง่จะมี
ผลต่อความเชื่อมัน่ในการตัดสินใจอย่างมอือาชีพ มคีวามรู้และความเข้าใจในกฎ ระเบียบและ
จรรยาบรรณทางวชิาชพีอยา่งลกึซึง้ในสาขาวชิา  

(๓) ด้านทกัษะทางปัญญา 
  สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ซบัซ้อน และใช้ความรูท้างการวจิยัและการ
ปฏิิบตัลิ่าสุดในการพฒันาและใชว้ธิกีารแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในแต่ละกรณี สามารถรเิริม่และ
วเิคราะห์ปญัหาที่ซบัซ้อนได้อย่างเข้มข้นโดยรวบรวมและประเมนิค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญจาก
แหล่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถตดิตามผลทีเ่กดิขึน้พรอ้มทัง้แปลความหมาย และแปลง
ผลทีเ่กดิขึน้น้ีใหเ้ป็นความรูท้ ัว่ไปทีจ่ะช่วยพฒันาการปฏบิตังิานในวชิาชพี ใชท้กัษะทางปญัญาอย่าง
สม ่าเสมอเมือ่ตอ้งปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาชพี 
 (๔) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
  สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ และสามารถรเิริม่กิจกรรมทางวชิาชพีใน
สาขาวชิาของตน รบัผดิชอบกจิกรรมของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที ่มกีารประเมนิผลและปฏบิตังิานเพื่อ 
พฒันาตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ด้วยการประเมนิวตัถุประสงค์ในการท างานและวางแผน
ส าหรบัการปรบัปรุง ปฏบิตัิต่อผู้อื่นและผู้ร่วมงานในการสนับสนุนการพฒันาตนเองและวชิาชีพ  
สรา้งปฏสิมัพนัธ์ในกจิกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค์ และแสดงออกความเป็นผู้น าในทางวชิาการหรอื
วชิาชพี และสงัคมทีซ่บัซอ้น 
 (๕) ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาค้นคว้า
ปญัหา สรุปปญัหาและเสนอแนะแก้ไขปญัหาในดา้นต่าง ๆ โดยเจาะลกึในสาขาวชิาเฉพาะสามารถ



 ๑๔ 

สื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทัง้ในวงการวชิาการและ
วชิาชพี รวมถงึชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิง่ตพีมิพท์างวชิาการและวชิาชพี รวมทัง้วทิยานิพนธห์รอืโครงการคน้ควา้ทีส่ าคญั   
 

ระดบัท่ี ๖  ปริญญาเอก   
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดบัท่ี ๖ ปริญญาเอก อย่างน้อย    

ตอ้งเป็น ดงันี้ 
(๑) ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 

สามารถจดัการเกี่ยวกับปญัหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททาง
วชิาการหรอืวิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มจีรรยาบรรณวิชาชีพหรอืไม่มรีะเบียบข้อบงัคบัเพียงพอที่จะ
จดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้กส็ามารถใชดุ้ลยพนิิจอย่างผูรู้ ้ดว้ยความยุตธิรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ย
หลกัการที่มเีหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรอืสื่อสารข้อสรุปของปญัหาโดยค านึงถึง
ความรูส้กึของผูอ้ื่นทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ รเิริม่ชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพร่องของจรรยาบรรณทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั
เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจรงิจงัใหผู้อ้ื่นใชดุ้ลยพนิิจทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในการ
จดัการกบัความขดัแยง้และปญัหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการ
ส่งเสรมิใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัติามหลกัคุณธรรม จรยิธรรมในทีท่ างานและในชุมชนทีก่วา้งขวางขึน้ 

(๒) ด้านความรู้  
   สามารถพฒันานวตักรรมหรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ มคีวามเขา้ใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ใน
องค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี รวมทัง้ข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลกัการและ
แนวคดิที่เป็นรากฐาน มคีวามรูท้ี่เป็นปจัจุบนัในสาขาวิชา รวมถงึประเด็นปญัหาส าคญัที่จะเกดิขึ้น    
รูเ้ทคนิคการวจิยัและพฒันาขอ้สรุปซึง่เป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิาไดอ้ย่างชาญฉลาด ส าหรบัหลกัสูตร
ในสาขาวชิาชพี จะต้องมคีวามเข้าใจอย่างลกึซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกบัแนวปฏบิตัิที่เปลี่ยนแปลงใน
วชิาชพี ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิการพฒันาสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่อาจมผีลกระทบต่อสาขาวชิา
ทีศ่กึษาคน้ควา้ 
 (๓) ด้านทกัษะทางปัญญา 
  สามารถใช้ความเข้าใจอนัถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ
วเิคราะห์ประเด็นและปญัหาส าคญัได้อย่างสร้างสรรค์ และพฒันาแนวทางการแก้ไขปญัหาด้วย
วธิกีารใหม่ๆ สามารถสงัเคราะห์ผลงานการวจิยัและทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคดิต่าง ๆ ทัง้จากภายในและภายนอกสาขาวชิาที่ศึกษาในขัน้สูง 
สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวจิยัที่ส าคญัในเรื่องที่ซบัซ้อนที่เกี่ยวกบัการพฒันา 
องค์ความรูใ้หม่ หรอืปรบัปรุงแนวปฏบิตัใินวชิาชพีอยา่งมนียัส าคญั  
 (๔) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

มคีวามสามารถสูงในการแสดงความเหน็ทางวชิาการและวชิาชพีสามารถวางแผน 
วเิคราะห์และแก้ปญัหาที่ซบัซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทัง้วางแผนในการปรบัปรุงตนเองและ



 ๑๕ 

องคก์รไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ สรา้งปฏสิมัพนัธใ์นกจิกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์และแสดงออกถงึ
ความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทางวชิาการหรอืวชิาชพี และสงัคมทีซ่บัซอ้น 

(๕) ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถคดักรองขอ้มลูทางคณติศาสตรแ์ละสถติเิพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ใน 

ประเดน็ปญัหาทีส่ าคญัและซบัซอ้น สรปุปญัหาและเสนอแนะแก้ไขปญัหาในดา้นต่าง ๆ โดยเจาะลกึ
ในสาขาวชิาเฉพาะ สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพด้วยเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบักลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทัง้ในวงการวชิาการและวชิาชพี รวมถงึชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทัง้ในรูปแบบ  
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิง่ตีพมิพ์ทางวชิาการและวชิาชพี รวมทัง้วทิยานิพนธ์หรอื
โครงการคน้ควา้ทีส่ าคญั   
 ๔.๔  ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคณุวฒิุ 
  จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละคุณวุฒิในข้อ ๔.๓ จะน าไปสู่การพัฒนา
หลกัสตูรในแต่ละระดบัคุณวุฒ ิซึง่มลีกัษณะ วตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั หลกัสตูรของแต่ละคุณวุฒคิวร
มลีกัษณะอยา่งน้อย ดงันี้ 
  (๑) หลกัสตูรคณุวฒิุระดบัท่ี ๑  อนุปริญญา (๓ ปี ) 

            หลกัสูตรในระดบัอนุปรญิญา (๓ ปี) ต้องออกแบบมาเพื่อพฒันาทัง้คุณธรรม
จรยิธรรม ความรู้ และทกัษะที่จ าเป็นต่อการท างานในสาขา/สาขาวิชาทางด้านการบรหิารหรอื
ทางด้านสนับสนุนนักวิชาชีพ เป็นการพฒันาความรู้ทางทฤษฎีและการวิจยัเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี

    (๒) หลกัสตูรคณุวฒิุระดบัท่ี ๒  ปริญญาตรี 
               หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาอย่างกว้างๆ เน้นให้รู้ลกึในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการวเิคราะห ์  
การพฒันาและผลการวิจยัล่าสุด นักศึกษาควรตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั ปรญิญาตรเีป็นคุณวุฒขิัน้พื้นฐานส าหรบัการเขา้สู่อาชพีในสาขาต่าง  ๆทีใ่ชท้กัษะความ
ช านาญสูงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนัน้หลักสูตรจะต้องพัฒนาผู้เรียนทัง้คุณธรรม 
จรยิธรรม ความรู ้และทกัษะที่จ าเป็นต่อการปฏบิตัิในวชิาชพี และพื้นฐานความรู้ภาคปฏบิตัแิละ
ภาคทฤษฏ ีและการวจิยัทีจ่ าเป็นต่อการศกึษาต่อดว้ย 

       (๓) หลกัสตูรคณุวฒิุระดบัท่ี ๓  ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
              หลักสูตรในระดบัประกาศนียบตัรบัณฑติเป็นหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง 

ส าหรบันกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีต่้องการปรบัปรุงความรู ้และทกัษะทางวชิาชพี แต่ขาด
คุณสมบตัใินการเขา้ศกึษาต่อหรอืไม่ต้องการทีจ่ะศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท แต่เมื่อส าเรจ็การศกึษา
ในหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติแลว้ กส็ามารถทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทได ้โดยอาจต้อง
เรยีนรายวชิาเพิม่เตมิ  

 
 



 ๑๖ 

         (๔) หลกัสตูรคณุวฒิุระดบัท่ี ๔  ปริญญาโท 
                       หลกัสูตรปรญิญาโทมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะให้มคีุณธรรม จรยิธรรม ความรูแ้ละทกัษะ
ทางด้านวชิาการและวชิาชพีในระดบัที่สูงมากแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญาตรทีี่มผีลการ
เรยีนด ีโดยมุ่งเน้นการพฒันาความช านาญทางดา้นการวจิยั หรอืพฒันาความช านาญระดบัสูงทาง
วชิาชพี หลกัสตูรจงึอาจเน้นการคน้ควา้วจิยัทีน่ าไปสู่การท าวทิยานิพนธ ์หรอือาจผสมผสานระหว่าง
การศกึษารายวชิากบัวทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษารายวชิาและการคน้ควา้อสิระ 

       (๕) หลกัสตูรคณุวฒิุระดบัท่ี ๕  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 
              หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูงเป็นคุณวุฒวิชิาชพีระดบัสูงทีเ่ปิดสอนใน

สาขาวชิาชพีเฉพาะบางสาขาทีก่ าหนดใหม้คีุณวุฒริะหว่างปรญิญาโทและปรญิญาเอก ส่วนมากเป็น
หลกัสูตรที่เปิดสอนทางด้านการแพทย์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เภสชัศาสตร์ และวทิยาศาสตร์
การแพทย ์ 

           (๖) หลกัสตูรคณุวฒิุระดบัท่ี ๖  ปริญญาเอก 
หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมี

การศึกษาค้นคว้าที่ลุ่มลกึในระดบัสูงอย่างมอีิสระ มคีวามเชี่ยวชาญในพฒันาการล่าสุดขององค์ความรู้    
ในสาขา/สาขาวชิาทีศ่กึษาคน้คว้า ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต์ใชค้วามรูเ้พื่อเพิม่พูน
และพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเน้นการ
คน้คว้าวจิยัที่น าไปสู่การท าวทิยานิพนธ์เพื่อเพิม่พูนองค์ความรูท้ี่มอียู่ หรอือาจผสมผสานระหว่าง
วทิยานิพนธก์บัการศกึษารายวชิาระดบัสงูในสาขาวชิาชพีหรอืสาขา/สาขาวชิาประยกุต ์

๔.๕ จ านวนหน่วยกิตในหลกัสูตรและระยะเวลาในการศึกษา  
        ระบบหน่วยกิตเป็นระบบที่ใช้เพื่ออธิบายปรมิาณการเรยีนรู้ที่คาดหวงัว่านักศึกษา    
จะได้รบัในการศึกษาแต่ละระดบัคุณวุฒ ิระยะเวลาการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสูตรที่สาขา/สาขาวชิาต่างกันแม้ในระดบัเดยีวกันอาจแตกต่างกันได้ เช่น ระยะเวลาศึกษา     
ในระดบัคุณวุฒปิรญิญาตรอีาจจะเป็น ๔ ปี ๕ ปี หรอื ๖ ปี ขึน้อยู่กบัปรมิาณการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั 
และระดบัความซบัซอ้นของสาขาวชิานัน้ๆ และระยะเวลาเรยีนเท่ากนัในหลกัสูตรทีต่่างกนั อาจน าไปสู่
คณุวุฒริะดบัปรญิญาตรหีรอืปรญิญาโทได ้เพยีงแต่การเรยีนในระดบัปรญิญาโทจะเขม้ขน้กว่าระดบั
คุณวุฒจิะขึน้อยู่กบัระดบัของการเรยีนหรอืความซบัซอ้นของการเรยีนมากกว่าทีจ่ะขึน้อยู่กบัระยะ เวลา
ทีเ่รยีน แมว้่าจะมกีารก าหนดหน่วยกติขัน้ต ่าของหลกัสูตรไวก้ต็าม  (จ านวนหน่วยกติและระยะเวลาใน
การศกึษาของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒ ิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร) 

๔.๖ การก าหนดช่ือคณุวฒิุ 
       ชื่อคุณวุฒทิีผู่ส้ าเรจ็การศกึษาไดร้บั แสดงถงึ  
         (๑)  ระดบัคุณวุฒไิด้แก่ อนุปรญิญา ปรญิญาตร ีประกาศนียบตัรบณัฑติ ปรญิญาโท 

ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู และ ปรญิญาเอก ซึง่สมัพนัธก์บัความซบัซอ้นของการเรยีนรู ้



 ๑๗ 

       (๒)  สายวชิา (สายวชิาการ สายวชิาชพี) เช่น สายวชิาการของศาสตร์ด้านศลิปศาสตร ์   
จะใชช้ื่อคุณวุฒวิ่า “ศลิปศาสตรบณัฑติ” การแสดงชื่อในระดบัน้ีเป็นการแสดงชื่อทัว่ไป 

       (๓)  สาขาวชิาหรอืเนื้อหาหลกัของการเรยีนรู ้ซึง่อาจเป็นสาขาวชิาเดยีวหรอืสองสาขา 
วชิาในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั สองสาขาวชิาในสดัส่วนทีไ่ม่เท่ากนั (วชิาเอกและวชิาโท) หรอื หลายสาขา 
วชิาร่วมกนัเป็นสหวทิยาการ  เช่น  สาขาวชิาการจดัการ ซึ่งเป็นสาขาวชิาเดี่ยว ใช้ชื่อคุณวุฒวิ่า 
“ศลิปศาสตรบณัฑติ (การจดัการ)” การแสดงชื่อในระดบัน้ีเป็นการแสดงชื่อเฉพาะส าหรบัสาขาวชิา 

       สิ่งส าคัญ คือ การก าหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็น
มาตรฐานสากล ถูกต้อง แม่นย า หลกัเกณฑ์การก าหนดชื่อปรญิญาในสาขาวชิาต่างๆ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
 ๔.๗  การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ 
       นักศึกษาที่สามารถแสดงได้ว่ามคีวามรู้ ทกัษะเพยีงพอและเทยีบเคยีงได้กบัผลการ
เรยีนรูท้ี่ก าหนดไว้ในรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาของหลกัสูตรทีน่ักศกึษาศกึษาหรอืประสงค์จะศกึษา 
ควรได้รบัการประเมนิเพื่อการเทยีบโอนความรู้หรอืประสบการณ์ที่มเีพื่อการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติและไม่ต้องเสยีเวลาเรยีนสิง่ที่ตนรูอ้ยู่แล้วอกี การเทยีบโอนความรูห้รอืประสบการณ์ให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญา
เขา้สู่การศกึษาในระบบ และเรื่อง ขอ้แนะน าเกี่ยวกบัแนวปฏบิตัิที่ดใีนการเทยีบโอนผลการเรยีน
ระดบัปรญิญาเขา้สู่การศกึษาในระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

๕.  ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัคณุวฒิุ จ านวนหน่วยกิตขัน้ต า่ของหลกัสตูรและมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัคุณวุฒ ิจ านวนหน่วยกติขัน้ต ่าของหลกัสูตรและมาตรฐานผล
การเรยีนรู ้แสดงไดด้งัตารางต่อไปนี้ 
 

ระดบัคณุวฒิุ 
หน่วยกิต
ขัน้ต า่* 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คณุธรรม
จริยธรรม 

ความรู ้
ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะ        
การวิเคราะห์
เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑.อนุปรญิญา   
  (๓ ปี) 

๙๐ X X X X X 

๒.ปรญิญาตร ี(๔ ปี) 
                 (๕ ปี) 
                 (๖ ปี) 

๑๒๐ 
๑๕๐ 
๑๘๐ 

XX XX XX XX XX 

๓.ประกาศนียบตัร 
   บณัฑติ 

๒๔ หลงั 
ป.ตร ี

XXX XXX XXX XXX XXX 

๔. ปรญิญาโท ๓๖ หลงั  
ป.ตร ี

XXXX 
 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

๕. ประกาศนียบตัร 
    บณัฑติขัน้สงู 

๒๔ หลงั 
ป.โท 

XXXXX 
 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

๖. ปรญิญาเอก ๔๘  ห ลั ง    
ป.โท หรือ
๗๒ หลัง    
ป.ตร ี

XXXXXX 
 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

   หมายเหต ุ:  * ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเกี่ยวกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
                    X เครือ่งหมาย X ทีม่จี านวนมากน้อยต่างกนั หมายถงึ การพฒันาคุณธรรม    
                       จรยิธรรม ความรู ้และทกัษะต่าง ๆ ในลกัษณะสะสมของแต่ละคุณวุฒ ิ
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

๖. คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องแต่ละระดบัคณุวฒิุ 
 ๖.๑  ระดบัท่ี ๑ อนุปริญญา (๓ ปี) 
  ผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัที ่๑ อนุปรญิญา (๓ ปี) โดยทัว่ไปจะมคีวามรูค้วามสามารถ      
อยา่งน้อยต่อไปนี้ 

(๑) ความรู้เกี่ยวกบัข้อเท็จจรงิ หลกัการและทฤษฎีที่ส าคญัในสาขา/สาขาวชิาที่
เรยีนรวมถงึระเบยีบและวธิกีารปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี 

(๒) ความสามารถในการประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและกระบวนการสบืคน้ เพื่อใชใ้น
การแก้ไขขอ้ขดัแยง้และปญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาขา/สาขาวชิาทีเ่รยีนและ/หรอืการท างาน ตลอดจน
การพฒันาแนวทางทีด่ใีนการแกป้ญัหาบนพืน้ฐานแห่งการวเิคราะห ์ 
 (๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมนิผลขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพ และน าเสนอขอ้สรุปทัง้แบบปากเปล่าและการเขยีน โดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารทีเ่หมาะสม 

(๔) ความสามารถในการปฏบิตังิานในหน้าทีก่ารงานทีร่บัผดิชอบในสาขาวชิาทีเ่รยีน 
   คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
  (๑) คดิและแสดงออกอย่างอสิระ รวมทัง้สามารถมปีฏสิมัพนัธใ์นการท างานร่วมกบั
กลุ่มหรอืทมีงานอย่างสรา้งสรรคใ์หบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
  (๒) ยอมรบัขอ้จ ากดัในความรูท้ี่ตนมแีละผลกระทบทีเ่กดิจากการน าความรูท้ี่มจี ากดั
มาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละตคีวาม พรอ้มทีจ่ะแสวงหาความรู/้ค าแนะน าจากแหล่งต่างๆ  เพิม่เตมิเมือ่จ าเป็น 
  (๓) มคีวามคดิรเิริม่ในการวางแผนเพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะของตน 
  (๔) สามารถแยกแยะผลการกระท าที่กระทบต่อผู้อื่น และใช้หลกัการด้านคุณธรรม
และจรยิธรรมในการประเมนิการกระท าของตน พรอ้มรบัผดิชอบในการกระท าของตนเองหรอืของกลุ่ม 
 ๖.๒  ระดบัท่ี ๒  ปริญญาตรี 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับที่ ๒ ปริญญาตรี โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถ    
อยา่งน้อยต่อไปนี้ 
  (๑)  ความรูท้ีค่รอบคลุม สอดคลอ้ง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวชิาทีศ่กึษา ตลอด 
ถงึความเขา้ใจในทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วขอ้ง  
  (๒)  ความสามารถทีจ่ะตรวจสอบปญัหาที่ซบัซอ้นและพฒันาแนวทางในการแก้ 
ปญัหาไดอ้ย่างสรา้งสรรคจ์ากความเขา้ใจทีล่กึซึง้ของตนเองและความรูจ้ากสาขาวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยอาศยัค าแนะน าแต่เพยีงเลก็น้อย 
  (๓)  ความสามารถในการคน้หา การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตรแ์ละสถติทิีเ่หมาะสมใน 
การวเิคราะห ์และแก้ปญัหาทีซ่บัซอ้น ตลอดจนการเลอืกใชก้ลไกทีเ่หมาะสมในการสื่อผลการวเิคราะห ์
ต่อผูร้บัขอ้มลูขา่วสารกลุ่มต่างๆ  
  (๔) ในกรณีของหลกัสูตรวชิาชพี สิง่ส าคญัคอื ความรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพในวชิาชพีนัน้ๆ   



 ๒๐ 

  (๕) ในกรณีของหลกัสูตรวชิาการทีไ่ม่มุ่งเน้นการปฏบิตัใินวชิาชพี สิง่ส าคญัคอื ความรู ้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลงานวิจยัต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชานัน้ ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวเิคราะห์ และประเมนิความส าคญัของการวจิยัในการขยายองค์ความรูใ้นสาขา /
สาขาวชิา 
 คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
  (๑) มคีวามคดิรเิริม่ในการแก้ไขปญัหา และขอ้โต้แยง้ทัง้ในสถานการณ์ส่วนบุคคล
และของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ าในการแสวงหาทางเลอืกใหมท่ีเ่หมาะสมไปปฏบิตัไิด้ 
  (๒) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบยีบวธิีการศึกษา
คน้ควา้ในสาขาวชิาของตนเพื่อใชใ้นการแกป้ญัหาและขอ้โตแ้ยง้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
  (๓) สามารถพจิารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปญัหาทางวชิาการ
หรอืวชิาชพี โดยยอมรบัขอ้จ ากดัของธรรมชาตขิองความรูใ้นสาขาวชิาของตน 
  (๔) มสี่วนร่วมในการติดตามพฒันาการในศาสตร์ของตนให้ทนัสมยั และเพิม่พูน
ความรูแ้ละความเขา้ใจของตนอยูเ่สมอ 
  (๕) มจีรยิธรรมและความรบัผิดชอบสูงทัง้ในบรบิททางวิชาการ ในวิชาชีพและ
ชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
 ๖.๓  ระดบัท่ี ๓ ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทัว่ไปจะมีความรู้
ความสามารถอยา่งน้อยต่อไปนี้ 
  (๑) ความรู้ระดบัสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ และมปีระสบการณ์ในสาขาวิชา      
ทัง้ดา้นวชิาการหรอืวชิาชพีเป็นอยา่งมาก   
  (๒) ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎแีละการปฏบิตัไิดอ้ย่างสรา้งสรรคใ์นการวางแผน
และการวจิยั ดว้ยความรูค้วามเขา้ใจทีล่กึซึง้ทัง้จากภายในและภายนอกสาขาวชิา 
  (๓) ความสามารถในการเลอืกใช้เทคนิคต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเทคนิคเชงิ
วิเคราะห์อื่นๆ ในการค้นคว้าและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปญัหาต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะ
ความคดิรเิริม่ใหม่ๆ ด้วยปากเปล่า ด้วยการเขยีน และการใช้สื่ออเิลก็ทรอนิกส์เพื่อสื่อสารกบัผู้ฟงั
กลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาการ กลุ่มวชิาชพีและชุมชน          
  (๔) ความสามารถทางวชิาชพีในระดบัสูงเพื่อรบัภาระความรบัผดิชอบในหน้าทีก่าร
งานและการประกอบวชิาชพี  
 คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
  (๑) สามารถน าความรูใ้นภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิตั ิทัง้ในและนอกสาขาวชิามา
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางในการแสดงความคดิเหน็ประเดน็ปญัหาใหม่ๆ   
  (๒)  แสดงออกซึง่ภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพในการรเิริม่ด าเนินการเรือ่งส าคญัๆ 
ในทีท่ างาน และในชุมชนโดยค านึงถงึผูอ้ื่น โดยสอดคลอ้งกบัค่านิยมและหลกัแห่งจรยิธรรม 



 ๒๑ 

  (๓)  ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งในทางบวกต่อผูอ้ื่น และมภีาวะผูน้ าในการด ารงชวีติ
ในวงวชิาชพีและชุมชน 
  (๔)  มสี่วนรว่มและช่วยในการรเิริม่วางแผนใหผู้อ้ื่น เพื่อใหผู้ค้นเหล่านัน้มพีฒันา 
การทีท่นัต่อความก้าวหน้าในสาขาวชิาชพีของตน  
 ๖.๔  ระดบั ๔ ปริญญาโท 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับที่ ๔ ปริญญาโท โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถ        
อยา่งน้อยต่อไปนี้ 
  (๑)  ความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ในทฤษฎ ีผลการวจิยัและพฒันาการล่าสุดในระดบั
แนวหน้าทางวชิาการหรอืการปฏบิตัใินวชิาชพี และสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการเหล่านี้ต่อองค์
ความรูใ้นสาขาวชิา  
  (๒)  ความรอบรูแ้ละความสามารถในการใช้เทคนิคการวจิยั เพื่อศกึษาค้นคว้าใน
ระดบัสูงเพื่อใชใ้นวชิาการหรอืการปฏบิตัทิางวชิาชพี และจะใชเ้ทคนิคเหล่านี้ในการด าเนินการวจิยั  
ทีส่ าคญัหรอืท าโครงการคน้ควา้ในวชิาชพี   

(๓)  ความสามารถในการสงัเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลของการวจิยั และพฒันา 
การใหม่ๆ ในการปฏบิตัิทางวชิาชพี ในการวเิคราะห์ พฒันาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการ
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปญัหาทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ 
 (๔)  ความสามารถในการสื่อถงึผลการศกึษาคน้ควา้และการวจิยั โดยการเผยแพร่
ในรปูแบบของสื่อต่างๆต่อกลุ่มนกัวชิาการ นกัวชิาชพี และบุคคลอื่นๆ ในชุมชน  
 คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
  (๑) ศกึษาคน้ควา้ปญัหาทางวชิาการหรอืวชิาชพีทีซ่บัซอ้นอยา่งสม ่าเสมอ สามารถ
แกไ้ขปญัหาอย่างสรา้งสรรคด์ว้ยดุลยพนิิจทีเ่หมาะสม และใชท้กัษะเหล่าน้ีไดใ้นสถานการณ์ทีจ่ าเป็น
ไดแ้มไ้ม่มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหานัน้ๆ 
  (๒) สามารถแสดงออกอยา่งเป็นอสิระในการจดัการและแก้ไขปญัหาทัง้ทีค่าดการณ์
ไดแ้ละคาดการณ์ไมไ่ด ้ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ าในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (๓) ตดิตามและกระตอืรอืรน้ในการสนับสนุนใหผู้อ้ื่นรูจ้กัประยุกต์ใชดุ้ลยพนิิจอย่าง
มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการด าเนินการเกี่ยวกับปญัหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและ
ละเอยีดอ่อน ซึง่อาจจะเกีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ทางค่านิยม 
  (๔) มคีวามรบัผดิชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมภีาวะ
ผูน้ าในการใหโ้อกาสและสนบัสนุนผูอ้ื่นใหม้กีารพฒันาทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
 ๖.๕  ระดบั ๕   ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 

ผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัที่ ๕ ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง โดยทัว่ไปจะมคีวามรู้
ความสามารถอยา่งน้อยต่อไปนี้ 
 (๑)  การประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีท่นัสมยัและใชค้วามเขา้ใจอยา่งถ่องแทจ้ากผลงานวจิยั
ทีม่อียูใ่นการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหาในสาขาวชิาเฉพาะของตนได ้ 



 ๒๒ 

 (๒)  การประสานความรว่มมอืกบัผูอ้ื่นทัง้ภายในและภายนอกสาขาวชิาเฉพาะของ
ตนไดอ้ยา่งเหมาะสมในการจดัการกบัประเดน็ปญัหาต่างๆ ดว้ยความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจและ
การใหค้ าแนะน าของตนเอง  
 (๓)  การมสี่วนรว่มอยา่งเตม็ทีใ่นกจิกรรมของตนเองและกจิกรรมของกลุ่มทีจ่ดัขึน้
เพื่อด ารงไวแ้ละขยายองคค์วามรู ้ประสบการณ์ในวชิาชพีของตนใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ แสดงภาวะ
ผูน้ าและสนบัสนุนการพฒันาผูร้ว่มงานในวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
 (๔)  การตดิตามและส่งเสรมิผูอ้ื่นอยา่งเขม้แขง็ในการประยกุตใ์ชก้ารวนิิจฉยัดว้ย
คุณธรรม จรยิธรรมเพื่อจดัการกบัปญัหาทีซ่บัซอ้นและมคีวามละเอยีดอ่อนซึง่อาจเกี่ยวขอ้งกบัความ
ขดัแยง้ทางค่านิยม 
 คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
  (๑)  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีท่นัสมยัและใชค้วามเขา้ใจผลงานวจิยัทีม่อียูอ่ยา่ง
ถ่องแทใ้นการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหาในสาขาวชิาเฉพาะของตนได ้
  (๒)  สามารถประสานความรว่มมอืกบัผูอ้ื่นทัง้ภายในและภายนอกสาขาวชิาเฉพาะ
ของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมในการจดัการกบัประเดน็ปญัหาต่างๆดว้ยความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจ
และการใหค้ าแนะน าของตนเอง 
  (๓)  มกีจิกรรมของตนเองและมสี่วนรว่มในกจิกรรมของกลุ่มทีจ่ดัขึน้อย่างเตม็ที่
เพื่อด ารงไวแ้ละขยายองคค์วามรู ้และประสบการณ์ในวชิาชพีของตนใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ แสดงภาวะ
ผูน้ าและสนบัสนุนการพฒันาผูร้ว่มงานในวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
  (๔)  ตดิตามและส่งเสรมิผูอ้ื่นอยา่งจรงิจงัในการประยกุตใ์ชก้ารวนิิจฉยัอย่างมี
คุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อจดัการกบัปญัหาทีซ่บัซอ้นและละเอยีดอ่อนซึง่อาจเกีย่วกบัความขดัแยง้
ทางค่านิยม 
 ๖.๖  ระดบัท่ี ๖   ปริญญาเอก 

ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัที่ ๖ ปรญิญาเอก โดยทัว่ไปจะมคีวามรู้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้ 
 (๑) ความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นองค์ความรูร้ะดบัสูงและการวจิยัในสาขาวชิาการหรอื
วชิาชพี 
 (๒) ความคุ้นเคยกบัประเด็นปญัหาที่ก าลงัเกดิขึน้ในระดบัแนวหน้าของสาขาวชิา
การหรอืวชิาชพี รวมทัง้ความทา้ทายของประเดน็ปญัหาเหล่านัน้ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปจัจุบนั และ
ต่อขอ้สรปุทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัอยูแ่ลว้  
 (๓) การศกึษาค้นคว้าระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้งกบัการสงัเคราะห์ทฤษฎแีละการวจิยัใน
สาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึการสรา้งองคค์วามรูแ้ละแปลความหมายขององค์ความรูใ้หม่ทางการ
วจิยัที่มลีกัษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรอืการใช้ทฤษฎีและการวจิยัที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่
ส าคญัต่อการปฏบิตัใินวชิาชพี 
 (๔) ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเทคนิคการวจิยัทีส่ามารถประยกุตใ์ชใ้นสาขาวชิาทีศ่กึษา 



 ๒๓ 

 (๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวจิยัจากวทิยานิพนธ์ หรอืจากรายงานผล
ของโครงการและจากสิง่ตพีมิพห์รอืสื่อต่างๆ ทีอ่า้งองิไดใ้นวงวชิาการหรอืวชิาชพี 
 คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
  (๑) สามารถประยุกต์ใชค้วามรูร้ะดบัสูงและ/หรอืความเขา้ใจในวชิาชพี เพื่อพฒันา
ความรูแ้ละการปฏบิตัใินสาขาวชิาชพีของตนใหก้้าวหน้ายิง่ขึน้ และใหก้ารสนับสนุนอย่างเตม็ก าลงั
เพื่อพฒันาความรูค้วามเขา้ใจและกลยทุธใ์หม่ๆ   
  (๒) สามารถแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ าในสาขาวชิาของตนในการแก้ไขปญัหาส าคญัที่
เกิดขึ้น รวมทัง้แสดงความคดิเห็นและข้อสรุปต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวชิาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  (๓) สามารถจดัการกับปญัหาทางจรยิธรรมที่ซบัซ้อนในบรบิทของวิชาการหรอื
วชิาชพีได้มัน่คงและรวดเรว็ มคีวามคดิรเิริม่ในการหาทางเลอืกที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปญัหาที่มี
ผลกระทบต่อชุมชน 
 
๗. การทวนสอบมาตรฐาน  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิก าหนดกรอบแนวทางให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต       
และผู้ประเมนิภายนอกรบัรู้ถงึมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงัของบณัฑติในด้านความรู ้ทกัษะ 
และคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศกึษาในระดบัคุณวุฒต่ิางๆ อย่างไรกต็ามมาตรฐานผลการเรยีนรู้
เหล่านี้จะมลีกัษณะกว้างๆและจะต้องแปลความหมายโดยผู้มปีระสบการณ์ที่คุน้เคยกบัสาขา/สาขาวชิา
นัน้ๆ ทัง้ยงัต้องมคีวามรู ้ความเขา้ใจในมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ซึ่งรวมถงึของ
สถาบนัอุดมศกึษาในระดบันานาชาตทิีด่ดีว้ย 

 การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลกัฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การ
สงัเกต การตรวจสอบ การประเมนิ การสมัภาษณ์ ฯลฯ เพื่อยนืยนัพสิูจน์ว่า สิง่ทีก่ าหนดขึน้นัน้ไดม้ี
การด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของ
นักศึกษา เ ป็นส่ วนหนึ่ งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งจะต้องด าเนินการที่ให้ความมัน่ใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่
คาดหวงัเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนัทัง้สถาบนัฯ และมกีารด าเนินการจดัการเรยีนการสอนจนบรรลุผลส าเรจ็ 
นัน้คอืต้องมกีารทวนสอบ ซึ่งผู้ประเมนิภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มกีารทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรยีนรูอ้ย่างเพยีงพอและเชื่อถอืได้ 
  กลยุทธท์ีใ่ชโ้ดยปกตทิัว่ไปของสถาบนัอุดมศกึษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ของนกัศกึษา ไดแ้ก่ การตรวจสอบการใหค้ะแนนจากกระดาษค าตอบขอ้สอบของนักศกึษาและงานที่
รบัมอบหมาย การประเมนิหลกัสูตรโดยนักศกึษาและผู้ส าเรจ็การศกึษา การประเมนิภาควชิาและ
หลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต            
การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะด าเนินการโดยสถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ ที่มคีวามร่วมมอืทาง
การศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนัน้  ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการจดัการและความมี



 ๒๔ 

ประสิทธิภาพของการด าเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนจะต้อง
รบัผดิชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะรกัษามาตรฐานไวไ้ดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

๘.  ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ท่ีจ าเป็นต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 การเรยีนรู้ของมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละด้านเกิดขึ้นได้หลายวธิ ีดงันัน้ การบรรลุผล
ส าเรจ็ในมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละด้านจะต่างกนั การสอนจะต้องใชก้ลยุทธ์การสอนทีเ่หมาะสม
กบัรูปแบบต่างๆ ของการเรยีนรู้ รวมทัง้มกีารประเมนิประสทิธผิลของกลยุทธ์การสอนนัน้ๆอย่าง
ต่อเนื่อง ปจัจยัดงักล่าวจะเป็นสดัส่วนส าคญัของการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัฯ เพื่อให้
มัน่ใจว่าปจัจยัสู่ความส าเรจ็เหล่านี้เป็นที่เขา้ใจของคณาจารยผ์ู้เกี่ยวขอ้ง และน าไปใช้ในการเรยีน
การสอน 
 ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ท่ีจ าเป็นต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มดีงันี้ 

๘.๑ การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม    
        การพฒันาด้านน้ีเกี่ยวขอ้งกบัการผสมผสานความรู้เกี่ยวกบัพฤตกิรรมที่เหมาะสมและ

ปฏบิตัตินอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทศันคต ิและวุฒภิาวะในการตดัสนิใจ ยุทธศาสตรท์ี่ใชใ้นการ
พฒันาจะรวมถงึการเป็นแบบอยา่งทีด่ ีการวเิคราะหแ์ละสะทอ้นพฤตกิรรมของตนเองและของผูอ้ื่นใน
สถานการณ์ต่างๆกนั การอภปิรายเป็นกลุ่มในเรื่องความขดัแยง้ทางความคดิอย่างง่ายๆและทีซ่บัซอ้น
มากขึน้ จะช่วยใหน้ักศกึษาเหน็ค่านิยมของตนเองไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ และเกดิความคดิโดยใช้หลกัการ
ทัว่ไปว่า สิง่ที่ตนเชื่อควรเป็นแนวทางก าหนดพฤตกิรรมของตนเองได้ หลกัในการถ่ายทอดการเรยีนรู ้
จะต้องมกีารอภปิรายเกี่ยวกบัสถานการณ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ รวมถงึสถานการณ์ที่นักศกึษาจะต้อง
เผชญิในชวีติภายหน้าและในการท างาน แม้ว่าผลการเรยีนรูด้้านน้ีอาจถูกจดัเป็นรายวชิาใดวชิาหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่ควรใชทุ้กโอกาสในการเสรมิการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมในทุกรายวชิาทีส่อนรวมทัง้
การจดักจิกรรมเพื่อการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม 
 ๘.๒ การแสวงหาความรู้   
                    ปจัจยัส าคญั คอื การจดัภาพรวมอย่างกว้างๆ เกี่ยวกบัการจดัโครงสรา้งและเน้ือหา
สาระในการเรยีนการสอนไว้ล่วงหน้า และเมื่อมขีอ้มลูใหม่เพิม่ขึน้ควรจะเชื่อมโยงกบัเนื้อหาที่จดัไว้
นัน้ และเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิของนักศกึษา เพื่อใหง้่ายต่อการท าความเขา้ใจและน ามาใช้ การใช้
เครื่องมอืช่วยจ าและการทบทวนเนื้อหาที่ส าคญัเป็นระยะๆจะช่วยให้มัน่ใจได้ว่าขอ้มูลนัน้จะอยู่ใน
ความทรงจ าไดใ้นระยะยาว  
 ๘.๓ การพฒันาทกัษะทางปัญญา  

ปจัจยัสู่ความส าเรจ็ คอื การพฒันาความคดิรวบยอด รวมทัง้หลกัการทางทฤษฏแีละ
การฝึกปฏบิตั ิการวเิคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปญัหาต่างๆเป็นล าดบัขัน้ตอนตามแผนที่วางไว ้
และต้องฝึกปฏิบตัิในหลายสถานการณ์ รวมทัง้ที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะได้ใช้ใน
อนาคตเพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆตามความเหมาะสม      
การพฒันาความสามารถในการก าหนดและใช้ทกัษะทางปญัญาในการแก้ไขปญัหาใหม่ๆ ที่ไม่



 ๒๕ 

คาดคดิมาก่อน จ าเป็นตอ้งมกีารท างานในการแกป้ญัหาแบบปลายเปิดโดยใหค้วามช่วยเหลอืในการ
จ าแนกแยกแยะ และการประยกุตใ์ชค้วามรูค้วามเขา้ใจ    

เพื่อเป็นการพฒันาความสามารถในการคดิและแก้ไขปญัหาไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์นักศกึษา
ควรถูกฝึกใหส้ามารถสะทอ้นกระบวนการคดิของตนเอง เมื่อพบกบังานใหม่ๆทีท่า้ทายและสามารถ
พฒันาการจดัการกลยทุธใ์นการคดิของตนเองเมือ่ตอ้งแกไ้ขประเดน็ปญัหาในลกัษณะต่างๆ  
 ๘.๔  การพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

ปจัจยัสู่ความส าเร็จ คือ การมโีอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและได้รบัข้อมูล
ป้อนกลบัต่อผลการท างานทีส่รา้งสรรค ์ขอ้มลูป้อนกลบัดงักล่าวจะมปีระสทิธภิาพสูงสุดถ้านักศกึษา
ไดว้เิคราะหพ์ฤตกิรรมของตนเองในสภาพแวดล้อมที่เอื้อ และสามารถพฒันาเป็นหลกัในการแสดง
พฤตกิรรมของตนเอง 

การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบส าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง 
จ าเป็นต้องมอบหมายงานให้นักศึกษาที่จะพฒันาและกระตุ้นความสามารถเหล่านัน้ด้วยความ
มุง่หวงัใหม้ผีลงานทีก่า้วหน้าขึน้ตามล าดบั 
 ๘.๕ การพฒันาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ปจัจยัสู่ความส าเร็จ คือ การจดัการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นล าดับขัน้ตอนตามที่
วางแผนไวพ้รอ้มทัง้ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและค าแนะน าในการปรบัปรุงทกัษะทีจ่ าเป็นทางดา้นการค านวณ
อย่างง่ายๆ แก่นักศึกษา เพื่อปรบัปรุงทักษะที่จ าเป็นทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เขา้เรยีนในระดบัอุดมศกึษาอาจมคีวามสามารถ
ต่างกนัในการใชท้กัษะดา้นการวเิคราะห์เชงิตวัเลขและการสื่อสาร ซึง่บางคนต้องได้รบัการสอนเป็น
พเิศษ ทัง้นี้อาจท าได้โดยการสอนโดยตรงร่วมกบัการฝึกปฏบิตั ิและควรให้ความช่วยเหลือในการ
พฒันาทกัษะเหล่านี้ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัซึง่สงูขึน้ตามล าดบั 
 

๙.  สถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนและให้คณุวฒิุตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
แห่งชาติ 
 สถาบนัทีจ่ะจดัการเรยีนการสอนและใหคุ้ณวุฒติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิจะต้องเป็นสถาบนัอุดมศกึษาที่มอี านาจหน้าที่ในการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญา
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

๑๐.  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 ต้องสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา ในกรณกีารประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา และส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกนัคุณภาพภายนอก โดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวชิานัน้ๆ หรอืสถาบนัสามารถก าหนดตวับ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิ
เพิม่เตมิจากทีก่ าหนดไวใ้นการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 



 ๒๖ 

ส่วนท่ี ๒ 
 

ขัน้ตอนการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 
๑.  การพฒันามาตรฐานคณุวฒิุสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ในแต่ละระดบัคณุวฒิุ 
 มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา เป็นส่วนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
ของประเทศไทย ซึง่เป็นกลไกในการน าแนวนโยบายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา
ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปสู่การปฏบิตัใิห้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติที่
ส าเรจ็การศกึษาสาขา/สาขาวชิานัน้ๆ 
 ผลการเรยีนรูข้องผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาหรอืบณัฑติมคีวามส าคญัในสงัคม
ปจัจุบนัที่เป็นสงัคมฐานความรู ้เน่ืองจากบณัฑติจะต้องใช้ความรูใ้นการประกอบอาชพีสรา้งความ
มัน่คงใหแ้ก่ตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิและผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาในสาขา/สาขาวชิาหนึ่งอย่างน้อย
ต้องมมีาตรฐานผลการเรยีนรู้ข ัน้ต ่าของสาขา/สาขาวชิานัน้ๆ เพื่อให้ความมัน่ใจแก่สงัคมได้ว่า  
ผูส้ าเรจ็การศกึษาทุกคนมคีวามรูค้วามสามารถที่เพยีงพอในการท างานตามสาขา/สาขาวชิานัน้ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล กระทรวงศกึษาธกิารจงึไดส้นับสนุนการจดัท ามาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิาต่างๆ 
 มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานี้ ใหห้ลกัประกนัมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องทุกหลกัสูตร 
ทีด่ าเนินการตามแนวคดิของกรอบมาตรฐานคุณวุฒนิี้ และเป็นประโยชน์ในการให้แนวทางในการ
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนในสาขา/สาขาวชิา และให้ขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจ
แก่ผูเ้รยีนทีส่นใจเขา้ศกึษาในสาขา/สาขาวชิา ผูต้อ้งการใชบ้ณัฑติ และผูป้ระเมนิหลกัสตูร 
 ๑.๑  มาตรฐานคุณวุฒขิองสาขา/สาขาวชิา 
          หมายถงึ กรอบทีก่ าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติในแต่ละระดบัคุณวุฒขิอง
สาขา/สาขาวชิาหนึ่ง ซึง่จะก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑติในสาขา/สาขาวชิานัน้ ปรญิญา และองค์
ความรู้ที่เป็นเนื้อหาที่จ าเป็นจะต้องมใีนหลกัสูตรสาขา/สาขาวชิาและระดบัคุณวุฒนิัน้ๆ เพื่อเป็น
หลกัประกนัว่าบณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆในสาขา/สาขาวชิาและระดบั
คุณวุฒเิดยีวกนัจะมผีลการเรยีนรูไ้ม่น้อยกว่าที่ก าหนด ในขณะเดยีวกนัมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาจะเปิดกว้างและส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆมีโอกาสบรรจุเน้ือหาวิชาใน
ส่วนท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม และตรงกบัความต้องการหรือ
เอกลกัษณ์ของแต่ละสถาบนัฯ ซ่ึงจะท าให้สถาบนัฯต่างๆสามารถพฒันาหลกัสูตรได้อย่าง
หลากหลาย แต่มมีาตรฐานผลการเรยีนรูข้องหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒแิละสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนั
ทีเ่ทยีบเคยีงกนัได ้(มหีวัขอ้ตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒริะดบั..........สาขา/สาขาวชิา........ใน
ภาคผนวก) 



 ๒๗ 

 ๑.๒  การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
มอบหมายให้คณะผู้เชีย่วชาญในแต่ละสาขา/สาขาวชิาร่วมกนัพฒันามาตรฐานคุณวุฒขิองแต่ละ
ระดบัคุณวุฒแิละสาขา/สาขาวชิา โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ เป็นแนวทางพฒันามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา ซึ่งต้องคงลกัษณะทางวชิาการของ
สาขา/สาขาวชิา สอดคล้องตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัในระดบัคุณวุฒเิดยีวกนักบั
ประเทศต่างๆ และค านึงถงึความต ้องการของผู ้มสี ่วนได ้ส ่วนเสยีหรอืผู ้เกี ่ยวขอ้ง ได ้แก่ 
สถาบนัอุดมศกึษาที่เปิดสอนสาขา/สาขาวชิานัน้ นักศกึษา ผู ้ทรงคุณวุฒทิางวชิาการ องค์กร
วชิาชพี ผู้ใช้บณัฑติ ฯลฯ  และให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเหล่านี้ได้มสี่วนร่วมในการให้ความคดิเหน็/
จดัท ามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา โดยจะมกีารทบทวนเพื่อปรบัปรุงให้เหมาะสมทนัสมยั   
ทุก ๕ ปี ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีหรอืผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความคดิเหน็และให้ขอ้เสนอแนะต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุงครัง้ต่อไป 
 ๑.๓  องค์ประกอบของมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา มดีงันี้  
  (๑)  ชื่อมาตรฐานคุณวุฒ ิ 

       ชื ่อของมาตรฐานค ุณว ุฒติ ้อ งแสดงระดบัและชื ่อสาขาว ชิา  เช ่น 
“มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาพยาบาลศาสตร์” ในกรณีที่เป็นกลุ่มสาขาวชิาที่มจีุด
ร่วม ใช้ชื่อเป็นสาขา เช่น “มาตรฐานคุณวุฒปิรญิญาตรสีาขาคอมพวิเตอร์” 
  (๒)  ชื่อสาขาวชิา   

       ชื่อของสาขาวชิาต้องเป็นสากล เป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป 
  (๓)  ชื่อปรญิญา  

       ชื่อของปรญิญาต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารเรยีกชื่อปรญิญา ซึ่งแสดงถงึระดบัคุณวุฒแิละสายวชิา (สายวชิาการ/วชิาชพี) ให้
แสดงชื่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทัง้ชื่อเต็มและชื่อย่อ อาจแสดงชื่อสาขาวชิาตามที่ใช้ใน
หลกัสูตรต่อท้าย เช่น ชื่อเต็ม “ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคมี” ชื่อย่อ “วท.บ.(เคม)ี” 
  (๔)  ลกัษณะของสาขาวชิา  

       ลกัษณะของสาขาวชิาต้องมคีวามเฉพาะเจาะจงตามสาขาวชิา มคีวาม
ซบัซ้อนของเน้ือหาสาระ ระดบัสตปิญัญาที่ต้องใช้ และปรมิาณการเรยีนรู ้สอดคล้องกบัระดบั
คุณวุฒกิารศกึษา และแสดงถงึความเกี่ยวขอ้งกบัศาสตรด์้านอื่นๆ และการประกอบอาชพี  
  (๕)  คุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์  

       คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ เป็นลกัษณะทีค่าดหวงัในตวัผูจ้บการศกึษา 
ที่หล่อหลอมจากการเรยีนรูต้ามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒสิาขาวชิา จงึต้องครอบคลุม
ลกัษณะที่คาดหวงัจากผลการเรยีนรูท้ ัง้ ๕ ด้าน เป็นอย่างน้อย 
  (๖)  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
         มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของสาขาวชิา เป็นมาตรฐานที่พฒันาเชื่อมโยงมา
จากมาตรฐานผลการเรยีนรูอ้ย ่างน้อย ๕ ด ้าน ตามที่ก าหนดไว ้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



 ๒๘ 

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิให้มรีายละเอยีดเฉพาะเจาะจงกบัสาขาวชิา สาขาวชิาอาจเพิม่เตมิ
มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี ่จ าเป็นของสาขา เช่น มาตรฐานผลการเรยีนรูด้ ้านทกัษะพสิยั          
ในสาขาวชิาดนตร ีสาขาวชิาพลศกึษา เป็นต้น 
  (๗)  องค์กรวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้ง 
         องค์กรวชิาชพีที่เกี ่ยวขอ้ง หมายถงึ องค์กรตามกฎหมาย ซึ่งก ากบั
มาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบอาชพีของผู้ส าเรจ็การศกึษา เช่น การรบัรองมาตรฐาน
หลกัสูตร การขึน้ทะเบยีน/การออกแบบใบอนุญาตการประกอบอาชพี/วชิาชพี  
  (๘)  โครงสรา้งหลกัสูตร 
         โครงสรา้งของหลกัสูตรต้องสอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ
กระทรวงศกึษาธกิาร และมเีนื ้อหาสาระส าคญัของสาขาวชิาอย ่างครบถ ้วน ถ ้าต ้องมี
ประสบการณ์ภาคสนาม เช่น ฝึกงาน หรอืสหกจิศกึษา ต้องระบุให้ชดัเจน 
  (๙)  เนื้อหาสาระส าคญัของสาขาวชิา 
         เนื้อหาสาระส าคญัของสาขาวชิาต้องสมัพนัธ์กบัลกัษณะของสาขาวชิา 
และมาตรฐานผลการเรยีนรู้ โดยก าหนดเป็นกลุ่มเนื้อหาสาระ ไม่ระบุเป็นชื่อรายวชิา เพื่อความเป็นอิสระ     
ในการจดัรายวชิาในหลกัสูตร สาขาวชิาที่จ าเป็น อาจก าหนดปรมิาณการเรยีนรูข้ ัน้ต ่าของแต่ละกลุ่ม
เนื้อหาสาระ เป็นจ านวนหน่วยกติหรอืสดัส่วนหน่วยกติในหลกัสตูร ตามลกัษณะของแต่ละสาขาวชิา 
  (๑๐) กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผลการเรยีนรู้ 
          กลยุทธ์การสอน หมายความรวมถงึ การจดัเงื่อนไขการเรยีนรู้ วธิกีารสอน 
เทคนิคการสอน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อให้นักศกึษาเกดิการเรยีนรู ้นอกจากต้อง
เลอืกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกบัการเรยีนรูแ้ต่ละด้านแลว้ การเรยีนรูด้้านเดยีวกนัในแต่ละสาขาวชิา 
และแต่ละระดบัคุณวุฒอิาจมคีวามแตกต่างกนั มาตรฐานคุณวุฒสิาขาวชิาจงึควรแสดงความส าคญั 
ของกลยุทธ์การสอน พรอ้มทัง้ให้ตวัอย่างกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสม ให้สามารถเลอืกใช้ได้ 

        การประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นการวดัผลสมัฤทธิข์อง
นักศกึษาว่าได้พฒันาการเรยีนรูไ้ด้ในระดบัต่างๆ ที่ไม่ต ่ากว่ามาตรฐานผลการเรยีนรู ้มาตรฐาน
คุณวุฒจิงึต้องให้แนวทางในการประเมนิ ซึ่งสอดคล้องกบัสภาพการเรยีนรูต้ามกลยุทธ์ที่ใช้และองิ
พฒันาการของผูเ้รยีน และแสดงถงึระดบัผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาแต่ละคนได ้
  (๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้หมายถงึ กระบวนการหาหลกัฐาน
เพื่อยนืยนัหรอืสนับสนุนว่า นักศกึษาทุกคนมผีลสมัฤทธิก์ารศกึษาตรงตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูเ้ป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการประเมนิขอ้สอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
การให้คะแนนตรงตามความจรงิ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัของผู ้ส าเรจ็การศกึษา การประสบ
ความส าเรจ็ในการท างานของผู้ส าเรจ็การศกึษา มาตรฐานคุณวุฒติ้องให้แนวทางในการทวนสอบ
ที่สถาบนัการศกึษาสามารถเลอืกใช้ หรอือาจก าหนดวธิกีารทวนสอบร่วมกนั เช่น การสอบออก
(Exit Exam) โดยใช้ขอ้สอบซึ่งคณาจารยส์ถาบนัต่างๆ ในสาขาวชิาร่วมกนัจดัท า        



 ๒๙ 

  (๑๒) คุณสมบตัผิู้เขา้ศกึษาและการเทยีบโอนผลการเรยีนรู้ 
   คุณสมบตัผิู ้เขา้ศกึษาเป็นปจัจยัส าคญัในการศกึษาจนจบการศกึษาและ
ประกอบอาชพีตรงตามสาขาวชิา ผู ้เขา้ศกึษาจงึต้องมคีวามสามารถและความเหมาะสม การ
ก าหนดคุณสมบตัจิงึมลีกัษณะเป็นเงื่อนไขและอาจให้ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส่วนการเทยีบโอนผล
การเรยีนรูค้วรให้แนวทางเพื่อประโยชน์ต่อการเคลื่อนยา้ยของนักศกึษา การเทยีบโอนหน่วยกติ 
และแนวทางสนับสนุนการศกึษาตลอดชวีติที่นักศกึษาได้ประโยชน์ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้
เช่นเดยีวกบันักศกึษาในการเรยีนรูต้ามระบบปกติ 
  (๑๓) อาจารยแ์ละบุคลากรสนับสนุน 
   อาจารยป์ระจ าเป็นปจัจยัส าคญัต่อการพฒันาการเรยีนรูข้องนักศกึษา 
มาตรฐานคุณวุฒติ้องก าหนดจ านวนและคุณสมบตัขิองอาจารยท์ี่เหมาะสมส าหรบัสาขาวชิา ไม่
ด้อยกว่าหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
นอกจากนี้ ต้องก าหนดสดัส่วนจ านวนอาจารยต์่อจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเท่าที่เหมาะสม 
ซึ่งอาจแตกต่างจากเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน และสดัส่วนจ านวนบุคลากรสนับสนุนต่อ
จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเท่าที่เหมาะสม เพื่อให้การบรหิารจดัการเรยีนการสอนเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  (๑๔) ทรพัยากรการเรยีนการสอนและการจดัการ 
   ระบุทรพัยากรสนับสนุนการเรยีนการสอนที่จ าเป็นต่อการจดัการเรยีน
การสอนที่มคีุณภาพ และแนวทางในการจดัการกบัทรพัยากรที่มอียู่ การจดัหาทรพัยากรเพิม่เตมิ 
ให้สามารถใช้ทรพัยากรสนับสนุนได้เต็มประสทิธภิาพและอย่างเพยีงพอ  
  (๑๕) แนวทางในการพฒันาอาจารย์ 
   ให้ความส าคญัต่อการพฒันาอาจารย ์ทัง้อาจารยใ์หม่และอาจารยเ์ก่า ทัง้
ด้านวชิาการและวชิาชพี โดยเฉพาะการพฒันาด้านทกัษะการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การ
สอน การวดัและประเมนิผลการสอน โดยก าหนดจ านวนครัง้หรอืจ านวนชัว่โมงที่อาจารยค์วร
ได้รบัการพฒันาในแต่ละปี 
  (๑๖) การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน 
   มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา ต้องก าหนดหลกัเกณฑก์ารประกนั
คุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา โดย
การก าหนดตวับ่งชี้ที่แสดงถงึประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
   ๑๖.๑ การด าเนินการพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการ
สอนที่สอดคล้องในทุกประเดน็กบัมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 
   ๑๖.๒  การวางแผนด าเนินการหลกัสูตร โดยมกีารจดัท ารายละเอยีดของ
หลกัสูตร รายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 
มคอ.๒  มคอ.๓  และ มคอ.๔ ตามล าดบั (ดูภาคผนวก) 



 ๓๐ 

   ๑๖.๓ การด า เน ินการตามแผน โดยมกีาร จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวชิา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี และรายงานผล
การด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามล าดบั (ดูภาคผนวก) 
   ๑๖.๔  การพฒันาปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน 
การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่รายงานปีก่อนหน้า  
   ๑๖.๕  การทวนสอบว่า นักศกึษาบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ ามที่
ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาเป็นอย่างน้อย 
  (๑๗) การน ามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาสู่การปฏบิตัใินหลกัสูตร/โปรแกรม 

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 
(๑๘) การเผยแพร่หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 
       ระดบัอุดมศกึษา 

 เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการการอุดมศกึษา (กกอ.) ก าหนด 
  (๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา 

ระบุชื่อบุคคลและต าแหน่งทางวชิาการ (ถ้าม)ี พรอ้มสถานที่ท างานของ 
คณะกรรมการ 

๑.๔  การจดัท ามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาใด คณะผู้เชี่ยวชาญต้องศกึษาท าความ
เขา้ใจมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละด้านของระดบัคุณวุฒทิี่จะจดัท ามาตรฐานคุณวุฒ ิ รวมทัง้
ลกัษณะของหลกัสูตรและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ของระดบัคุณวุฒนิัน้ตามทีไ่ดก้ล่าว
ไวใ้นส่วนที ่๑ โดยอาจเพิม่เตมิมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีค่ณะผูเ้ชีย่วชาญต้องการใหบ้ณัฑติในสาขา/
สาขาวิชาของตนมคีุณลกัษณะเด่นหรอืพิเศษกว่าบณัฑติในสาขา/สาขาวิชาอื่นในระดบัคุณวุฒิ
เดียวกัน นอกจากนี้คณะผู้เชี่ยวชาญอาจก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมจากที่
ก าหนดไว้ในการประกนัคุณภาพภายในและประกนัคุณภาพภายนอก รวมถึงเพิม่เตมิหลกัเกณฑ์
การประเมนิเพื่อการเผยแพรห่ลกัสตูรจากทีค่ณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนดไวด้ว้ยกไ็ด ้
 ๑.๕   เมือ่คณะกรรมการการอุดมศกึษาเหน็ชอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั.................สาขา/
สาขาวชิาใดแลว้จะเสนอแนะรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารประกาศใชเ้พื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษา 
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูรของระดบัคุณวุฒใินสาขา/สาขาวชิานัน้ๆ ต่อไป 
 
๒.  การจดัท ารายละเอียดของหลกัสตูร (Programme Specification) 

๒.๑  รายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification) หมายถงึ ค าอธบิาย
ภาพรวมของการจดัหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอนที่จะท าให้บณัฑติบรรลุผลการเรยีนรู้ของ
หลกัสูตรนัน้ๆ  โดยจะถ่ายทอดผลมาตรฐานการเรยีนรูท้ี่คาดหวงัของบณัฑติที่ก าหนดไวใ้นกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒอุิดมศกึษาระดบัชาต ิและมาตรฐานคุณวุฒริะดบั........ของสาขา/สาขาวชิา......ไปสู่
การปฏบิตัใินหลกัสตูร ซึง่แต่ละสถาบนัอุดมศกึษาสามารถบรรจุเนื้อหาวชิาเพิม่เตมินอกเหนือจากที่
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ก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งอสิระ เหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการหรอืเอกลกัษณ์ของสถาบนัฯ โดยคณาจารย์
ผูส้อนจะตอ้งรว่มมอืกนัวางแผนการจดัท ารายละเอยีดของหลกัสตูร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชา
อะไรบ้าง เขา้ใจถงึวธิกีารสอน วธิกีารเรยีนรู ้ตลอดจนวธิกีารวดัและประเมนิผลทีจ่ะท าให้มัน่ใจว่า
เมือ่เรยีนส าเรจ็แลว้จะบรรลุผลการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตร ทัง้ยงัแสดงความสมัพนัธข์อง
หลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียนเพื่อน าไปสู่คุณวุฒิตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิ 
รายละเอยีดของหลกัสตูรจะช่วยใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนในหลกัสตูรทีเ่หมาะกบัรปูแบบการเรยีนรูแ้ละ
ความต้องการของตนเองได้ รวมทัง้ผู้ใช้บณัฑติสามารถใช้ประกอบการพจิารณารบับณัฑติเข้า
ท างาน 
 ๒.๒  การจดัท ารายละเอียดของหลกัสตูรในระยะแรก  ซึง่กระทรวงศกึษาธกิารยงัมไิด้
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒแิต่ละระดบัของทุกสาขา/สาขาวชิา จะมวีธิกีารจดัท ารายละเอยีดของ
หลกัสตูร ๒ วธิดีงันี้ 
    วิธีท่ี  ๑   กรณีท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานคณุวฒิุของระดบั
คณุวฒิุของสาขา/สาขาวิชานัน้แลว้ 
     เมือ่สถาบนัอุดมศกึษาประสงคจ์ะเปิดสอน/ปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัคุณวุฒใิดของ
สาขา/สาขาวชิาใดใหด้ าเนินการดงันี้ 
        (๑)  พจิารณาความพร้อมและศกัยภาพของสถาบนัฯในการบรหิารจดัการศกึษาตาม
หลกัสตูรในหวัขอ้ต่างๆทีก่ าหนดในมาตรฐานคุณวุฒริะดบั ....... สาขา/สาขาวชิา................. 
        (๒)  แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรระดบั..............สาขา/สาขาวชิา..........ตาม
มาตรฐานคุณวุฒริะดบั.......สาขา/สาขาวชิา.............. อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอยา่งน้อย ๒ คน ผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญในสาขา/สาขาวชิานัน้ๆ ซึง่เป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมอีงค์กรวชิาชพีให้มผีู้แทนองค์กรวชิาชพีร่วมเป็นกรรมการ
ด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบั ......
สาขา/สาขาวิชา.............โดยมหีัวข้อของหลกัสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (ดภูาคผนวก) 

        (๓) การพฒันาหลกัสตูรระดบั........สาขา/สาขาวชิา ............ตามขอ้ (๒) นัน้ ในหวัขอ้
ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั นอกจากมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดบั.....
สาขา/สาขาวชิา...........นัน้แล้ว สถาบนัฯอาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ซ่ึงสถาบนัฯต้องการให้
บณัฑิตสาขา/สาขาวิชา ............ในระดบัคุณวฒิุนัน้ของตนมีคุณลกัษณะเด่นหรือพิเศษกว่า
บณัฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดบัคุณวุฒิเดียวกนัของสถาบนัฯอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ปรชัญาและปณิธานของสถาบนัฯ และเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลกัสูตรของ
สถาบนัฯหรือผู้ใช้บณัฑิตสนใจท่ีจะรบับณัฑิตเข้าท างานเมื่อส าเรจ็การศึกษา โดยให้แสดง
แผนท่ีการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
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Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรมีความรบัผิดชอบหลกัหรือความ
รบัผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด 
  วิธีท่ี ๒ กรณีท่ีกระทรวงศึกษาธิการยงัมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.............สาขา/สาขาวิชานัน้ 
   เมือ่สถาบนัอุดมศกึษาประสงคจ์ะเปิดสอน/ปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัคุณวุฒใิดของ
สาขา/สาขาวชิาใดใหด้ าเนินการดงันี้ 
   (๑)  พจิารณาความพรอ้มและศกัยภาพของสถาบนัฯในการบรหิารจดัการศกึษา
ตามแนวคดิของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 
   (๒)  แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรสาขา/สาขาวชิาใดในระดบัคุณวุฒใิด
ระดบัหนึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิซึง่ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั ้นๆ ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมอีงค์กรวชิาชพีให้มผีู้แทนองค์กรวชิาชพีร่วมเป็นกรรมการ
อย่างน้อย ๑ คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒขิองสาขา/สาขาวชิานัน้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมหีวัข้ออย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
มคอ. ๒  รายละเอยีดของหลกัสตูร (ดภูาคผนวก) 
   (๓)  การพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูรระดบั........สาขา/สาขาวชิา................ตามขอ้ (๒) 
นัน้ คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรต้องศกึษาท าความเขา้ใจมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละด้านของ
ระดบัคุณวุฒทิี่จะพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสูตร  ลกัษณะของหลกัสูตรและคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึ
ประสงคข์องระดบัคุณวุฒนิัน้ตามทีไ่ดก้ล่าวไว้ในส่วนที่ ๑ สถาบนัอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ซ่ึงสถาบนัฯต้องการให้บณัฑิตในระดบัคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา...............ของตนมี
คุณลกัษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบณัฑิตในระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัของ
สถาบนัอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรชัญาและปณิธานของสถาบนั และเป็นท่ีสนใจของบุคคล
ท่ีจะเลือกเรียนหลกัสตูรของสถาบนั หรือผูใ้ช้บณัฑิตสนใจจะรบับณัฑิตเข้าท างานเม่ือส าเรจ็
การศึกษา โดยให้แสดงแผนท่ีการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรมีความรบัผิดชอบ
หลกัหรือรบัผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง  นอกจากน้ีสถาบนัอาจ
ก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้ในการประกนัคณุภาพภายใน 
และการประกนัคุณภาพภายนอก รวมทัง้เพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์การประเมินเพ่ือการเผยแพร่
หลกัสตูรจากท่ีคณะกรรมการการอดุมศึกษาก าหนดไว้ด้วยกไ็ด้ 
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๓.  การจดัท ารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field  Experience Specification) 
         ๓.๑  รายละเอยีดของรายวชิา หมายถงึ ขอ้มลูเกี่ยวกบัแนวทางการบรหิารจดัการของแต่ละ
รายวชิาเพื่อให้การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของ
หลกัสตูร ซึง่แต่ละรายวชิาจะก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเกี่ยวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของเนื้อหา 
ความรูใ้นรายวชิา แนวทางการปลูกฝงัทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอื่นๆที่นักศกึษาจะได้รบั
การพฒันาให้ประสบความส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา มกีารก าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบั
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีน วธิกีารเรยีน การสอน การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสอื
อา้งองิทีน่กัศกึษาจะสามารถคน้ควา้ได ้นอกจากนี้ยงัก าหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและ
กระบวนการปรบัปรงุ 
            ๓.๒ รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม หมายถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบัแนวทางการบรหิาร
จดัการในรายวชิาหรอืกจิกรรมที่นักศกึษาจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรอืสหกจิศกึษา 
ซึง่จะต้องวางแผนใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดของหลกัสูตร โดยจะก าหนด
ไวอ้ยา่งชดัเจนถงึวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของการด าเนินการของกจิกรรมนัน้ๆตลอดจนความรู ้
ความเขา้ใจทีน่ักศกึษาจะไดร้บัจากการออกฝึก มกีารก าหนดกระบวนการหรอืวธิกีารในการปลูกฝงั
ทกัษะต่างๆตลอดจนคุณลกัษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รบัการพฒันาให้ประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายรวมทัง้เกณฑ์การวดัและประเมนิผลนักศึกษาและการประเมินการด าเนินการตาม
รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
    ๓.๓  สถาบนัฯ ต้องมอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อนรบัผดิชอบในการจดัท ารายละเอยีดของ
รายวชิาทุกรายวชิาในหลกัสูตร และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี โดยมหีวัข้อ
อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ดภูาคผนวก) 

๔.  การขออนุมติัหลกัสตูรต่อสภาสถาบนัอดุมศึกษา 
 สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งเสนอสภาสถาบนัอุดมศกึษาอนุมตัหิลกัสตูร ซึง่ไดจ้ดัท าอยา่งถูกตอ้ง
สมบรูณ์แลว้ก่อนเปิดสอน  โดยสภาสถาบนัฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของการจดัท าและอนุมตัิ
รายละเอยีดของหลกัสตูร รายละเอยีดรายวชิาและรายละเอยีดประสบการณ์ภาคสนามหรอืฝึกงาน 
(ถา้ม)ี ใหช้ดัเจน 

๕.  การเสนอหลกัสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 สถาบนัอุดมศึกษาต้องเสนอหลกัสูตรซึ่งสภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมตัิให้เปิดสอนแล้ว
ให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแต่สภาสถาบนัฯอนุมตั ิ
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๖.  การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
 ๖.๑  สถาบนัอุดมศกึษาต้องพฒันาอาจารยท์ัง้ด้านวชิาการและวธิกีารสอนที่มุ่งเน้นการพฒันา
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของบณัฑติอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก าหนดอยา่งต่อเนื่อง  โดยมกีารประกาศหลกัเกณฑก์ารพฒันาอาจารยอ์ยา่งชดัเจน 
 ๖.๒  สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งจดัสรรทรพัยากรเพื่อการเรยีนการสอนและการวจิยัใหเ้พยีงพอทีจ่ะ
จดัการศกึษาไดอ้ย่างมคีุณภาพ รวมทัง้อาจประสานกบัสถาบนัอุดมศกึษาและ/หรอืหน่วยงานอื่นเพื่อใช้
ทรพัยากรรว่มกนัในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ 

๖.๓ สถาบนัอุดมศึกษาต้องจดัให้มกีารประเมนิผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรยีนรูใ้นทุกๆดา้นตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดของหลกัสตูรนัน้ๆ 

๗.  การจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) (ถ้ามี) และรายงานผล
การด าเนินการของหลกัสตูร (Programme Report) 

      ๗.๑  การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถงึ การ
รายงานผลการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรยีนเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนในวชิานัน้ๆว่า ไดด้ าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีดของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้
เหตุผลและขอ้เสนอ แนะในการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป 
รายงานน้ีจะครอบคลุมถงึผลการเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิน้สุด ปญัหา
ในด้านการบรหิารจดัการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวเิคราะห์ผลการประเมนิรายวิชาของ
นกัศกึษา/หวัหน้าภาค/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติ การ
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลกัสูตรหรอืผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรเพื่อปรบัปรุงและ
พฒันารายวชิา โดยมหีวัข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา    
(ดภูาคผนวก) 

   ๗.๒ การรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field 
Experience Report) หมายถงึ การรายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรอื สหกจิศกึษา  
ว่าไดบ้รรลุผลการเรยีนตามแผนทีว่างไวใ้นรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามหรอืไม่ และหาก
ไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม 
หรอื สหกจิศกึษาในครัง้ต่อไป รายงาน นี้จะครอบคลุมถงึการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตัง้แต่เริม่
จนสิ้นสุด  ปญัหาด้านการบรหิารจดัการและสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะห์ผลการประเมนิ  
การฝึกของนักศกึษา/อาจารย์ผูร้บัผดิชอบ /พนักงานพีเ่ลี้ยง โดยมหีวัขอ้อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๖ 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ดภูาคผนวก) 
 ๗.๓  การรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร  (Programme Report) หมายถงึ  
การรายงานผลประจ าปีโดยผูป้ระสานงานหลกัสูตรหรอืผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรเกี่ยวกบัผลการบรหิาร
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จดัการหลกัสูตร เช่น ข้อมูลทางสถติิของนักศกึษาที่เรยีนในหลกัสูตร สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสถาบนัทีม่ผีลกระทบต่อหลกัสตูร สรุปภาพรวมของรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา
ในหลกัสูตร ประสทิธภิาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น การเทยีบเคยีงผลการ
ด าเนินการกบัมาตรฐานอื่นๆที่ม ีสรุปผลการประเมนิหลกัสูตรจากความเหน็ของผู้ส าเรจ็การศกึษา 
ผู้ใช้บณัฑติ ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทัง้แผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คณาจารยแ์ละบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง การรายงานผลดงักล่าวจะส่งไปยงัหวัหน้าภาควชิา/คณบด ีและ
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาดว้ยตนเองเพื่อปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรเป็นระยะๆ และเป็นขอ้มลูใน
การรบัรองหลกัสตูรจากผูป้ระเมนิภายนอกไดด้ว้ย 
        (๑)  เม่ือส้ินสุดการจดัการการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปี
การศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอน การประเมนิผลและการทวนสอบผลการเรยีนรูข้องแต่ละ
รายวชิาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ในแต่ละภาคการศกึษาให้อาจารยผ์ูส้อนจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวชิาทีส่อน การประเมนิผล และการทวนสอบผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาทีต่น
รบัผดิชอบพรอ้มปญัหา/อุปสรรคและขอ้เสนอแนะใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรประมวล/วเิคราะห์
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการด าเนินงานและจดัท ารายงานประจ าภาคการศกึษาของแต่ละภาค
การศกึษา โดยมหีวัขอ้อย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา) และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๖ และเมื่อสิ้นปี
การศกึษาใหจ้ดัท ารายงานในภาพรวมประจ าปีการศกึษา เพื่อใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันากลยุทธ์
การสอน กลยุทธ์การประเมนิผลและแก้ไขปญัหาอุปสรรคที่เกดิขึน้และหากจ าเป็นจะต้องปรบัปรุง
หลกัสูตรหรอืการจดัการเรยีนการสอนก็สามารถกระท าได้ โดยมหีวัขอ้อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ 
(รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร) 
  (๒)  เม่ือครบรอบหลกัสตูร (เช่น หลกัสูตร ๔ ปี ครบรอบหลกัสูตรคอื ๔ ปี) ให้
ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมาย วเิคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการ
บรหิารจดัการหลกัสูตรในภาพรวมว่าบณัฑติบรรลุผลการเรยีนรูต้ามทีค่าดหวงัไวห้รอืไม่ และน าผล
การวเิคราะหม์าปรบัปรุงและพฒันาต่อไป โดยมหีวัขอ้อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ เช่นเดยีวกบัการ
รายงานผลการด าเนินการของแต่ละภาคการศกึษาหรอืปีการศกึษา 

๘.  การประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
  ๘.๑  สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งจดัใหม้กีารประกนัคุณภาพหลกัสตูรทุกหลกัสตูรอยา่งต่อเนื่อง 
แต่ละหลกัสูตรจะต้องมตีวับ่งชี้ทีเ่กี่ยวขอ้งและเกณฑก์ารประเมนิตามที่การประกนัคุณภาพภายใน
และการประกนัคุณภาพภายนอกก าหนดเป็นอย่างน้อย โดยสถาบนัฯจะก าหนดตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์
การประเมนิเพิม่เตมิกไ็ด ้
  ๘.๒  กรณีที่สาขา/สาขาวชิาใดกระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒริะดบั
คุณวุฒขิองสาขา/สาขาวชิานัน้แล้ว นอกจากตวับ่งชี้ที่เกี่ยวขอ้งและเกณฑก์ารประเมนิตามที่การ
ประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอกก าหนดแล้ว อาจมตีวับ่งชี้และเกณฑก์าร
ประเมนิเพิม่เตมิตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานระดบัคุณวุฒขิองสาขา/สาขาวชิานัน้ซึ่งสถาบนัฯจะ
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ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวชิานัน้ๆ ดว้ยกไ็ด ้
  ๘.๓  สถาบนัฯ จะต้องรายงานผลการประเมนิการประกนัคุณภาพภายใน  ซึ่งรวมถึง 
การประกันคุณภาพหลกัสูตรตาม ๘.๑ และ/หรอื ๘.๒ ด้วย ต่อสภาสถาบนัฯ ต่อคณะกรรมการ   
การอุดมศกึษา และต่อสาธารณะ 
  ๘.๔  สถาบนัฯจะต้องน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการ
เรยีนการสอนเพื่อใหบ้ณัฑติมผีลการเรยีนรูต้ามทีค่าดหวงัเสมอ 

๙.  การเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ ซ่ึงบนัทึก
ในฐานข้อมลูหลกัสตูรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) 
      เพื่อประโยชน์ต่อการก ากบัดูแลคุณภาพการจดัการศกึษาของคณะกรรมการการอุดม 
ศกึษา การรบัรองคุณวุฒเิพื่อก าหนดอตัราเงนิเดอืนในการเขา้รบัราชการของคณะกรรมการขา้ราชการ 
พลเรอืน (ก.พ.) การรบัรองคุณวุฒเิพื่อการศึกษาต่อหรอืท างานในต่างประเทศ และเป็นข้อมูล
ส าหรบัผูป้ระกอบการ สงัคม และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีจะสามารถตรวจสอบหลกัสูตรทีม่คีุณภาพและ
มาตรฐานไดโ้ดยสะดวก ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คีุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ซึ่งบนัทึกในฐานข้อมูลหลกัสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai 
Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบนัฯได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของ
หลกัสตูรตามหลกัเกณฑต่์อไปนี้ 
  ๙.๑ เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสภาสถาบนัอุดมศกึษาก่อนเปิดสอนและไดแ้จง้
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบภายใน ๓๐ วนันบัแต่สภาสถาบนัอุดมศกึษาอนุมตัิ
หลกัสตูรนัน้ 
   ๙.๒ ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ย ระดับดีขึ้นไป
ต่อเนื่องกนั ๒ ปี นบัตัง้แต่เปิดสอนหลกัสูตรทีไ่ดพ้ฒันาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิเวน้แต่หลกัสตูรใดทีม่าตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาไดก้ าหนดตวับ่งชีแ้ละ/หรอืเกณฑก์าร
ประเมนิเพิม่เตมิ ผลการประเมนิคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/
สาขาวชิานัน้ๆก าหนด จงึจะไดร้บัการเผยแพร่  กรณีหลกัสูตรใดมคีรึง่ระยะเวลาของหลกัสูตร ๑ ปี
หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์
เดยีวกนั 
   ๙.๓ หลกัสูตรใดที่ไม่ได้รบัการเผยแพร่ ให้สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการปรบัปรุง
ตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการการอุดมศกึษาจะก าหนดจากผลการประเมนิต่อไป 
   ๙.๔ กรณหีลกัสตูรใดไดร้บัการเผยแพรแ่ลว้ สถาบนัอุดมศกึษาจะต้องก ากบัดูแลให้
มกีารรกัษาคุณภาพใหม้มีาตรฐานอยูเ่สมอ โดยผลการประเมนิคุณภาพภายในต้องมคีะแนนเฉลีย่อยู่
ในระดบัดขีึน้ไป หรอืเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานัน้ก าหนดทุกปีหลงัจากได้รบั
การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาใดไม่



 ๓๗ 

เป็นไปตามที่ก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศกึษา
เพื่อพจิารณาถอนการเผยแพร่หลกัสูตรนัน้ จนกว่าสถาบนัอุดมศกึษานัน้จะได้มกีารปรบัปรุงตาม
เงือ่นไขของคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

๑๐.  การก ากบัดแูล ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา โดยคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการให้มกีารก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมนิผล 
การจดัการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตเิพื่อให้การจดัการศกึษาเป็น 
ไปอยา่งมคีุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์และแนวปฏบิตัขิองประกาศฉบบันี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓  ภาคผนวก 
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มคอ. ๑      มาตรฐานคณุวฒิุระดบั.......สาขา/สาขาวิชา......... 

 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถงึ กรอบที่ก าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรูข้อง
บณัฑติในแต่ละระดบัการศกึษาของสาขา/สาขาวชิาหนึ่งซึ่งจะก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑติในสาขา/
สาขาวชิา ปรญิญา และองค์ความรูท้ี่เป็นเนื้อหาเท่าที่จ าเป็นจะต้องมใีนหลกัสูตรสาขา/สาขาวชิาและ
ระดบัคุณวุฒนิัน้ๆ   เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าผู้ที่ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆในสาขา/
สาขาวชิาและระดบัคุณวุฒเิดยีวกนัจะมผีลการเรยีนรูไ้ม่น้อยกว่าที่ก าหนด ในขณะเดยีวกนัมาตรฐาน
คุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาจะเปิดกว้างและส่งเสริมให้สถาบนัต่างๆมีโอกาสบรรจเุน้ือหาวิชาในส่วน
ท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม และตรงกบัความต้องการหรือเอกลกัษณ์
ของแต่ละสถาบนั ซึ่งจะท าให้สถาบันต่างๆสามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย แต่มี
มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องหลกัสตูรในสาขา/สาขาวชิาและระดบัคุณวุฒเิดยีวกนัทีเ่ทยีบเคยีงกนัได ้

 นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิายงัได้ก าหนดเงื่อนไข ข้อแนะน า ในการ
บรหิารจดัการการเรยีนการสอนทีส่ถาบนัอุดมศกึษาต้องน าไปปฏบิตั ิเพื่อใหห้ลกัประกนัว่า หลกัสูตรที่
จดัการเรยีนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

 มคอ.๑ เป็นแบบที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนดให้คณะผู้เชี่ยวชาญใช้ในการจดัท า
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาต่างๆ ให้สอดคล้องกบัประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

 เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาใดตามที่
คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอแล้ว  จะเสนอรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้เพื่อให้
สถาบนัอุดมศกึษาใช้มาตรฐานคุณวุฒดิงักล่าวเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรใหม่หรอืหลกัสูตร
ปรบัปรงุ ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอยีดของหลกัสตูร 



 

มคอ. ๑ 

๑ 

มาตรฐานคณุวฒิุระดบั............สาขา/สาขาวิชา………… 
 
๑. ช่ือสาขา/สาขาวิชา 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ใหร้ะบุชื่อเตม็และอกัษรยอ่ของปรญิญาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั ส าหรบั
ชื่อภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปรญิญาในสาขาวชิา อกัษรย่อส าหรบัสาขาวชิา   
ของสถาบนัฯ (กรณมีหาวทิยาลยัของรฐั) หรอืตามขอ้บงัคบัของสถาบนัฯ ซึง่สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์
การก าหนดชื่อปรญิญาของกระทรวงศกึษาธกิาร (กรณีมหาวทิยาลยัในก ากบั) หรอืตามหลกัเกณฑ์  
การก าหนดชื่อปรญิญาของกระทรวงศกึษาธกิาร (กรณสีถาบนัอุดมศกึษาเอกชน) 
๓. ลกัษณะของสาขา/สาขาวิชา 

ระบุลกัษณะสาขา/สาขาวชิา และความเกีย่วขอ้งกบัสาขา/สาขาวชิาอื่น (ถา้ม)ี 
๔. คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
  ตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องระดบัคุณวุฒทิีจ่ะก าหนดมาตรฐาน
ตามทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่๑ ขอ้ ๖ 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้  

ให้ระบุคุณลกัษณะ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถของบณัฑติซึ่งเป็นผลการเรยีนรู ้ (Learning 
Outcomes) ขัน้ต ่าทีมุ่ง่หวงัของมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา และตอ้งสะทอ้นใหเ้หน็ว่าไดน้ ามาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพัฒนาไปสู่
มาตรฐานผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาในระดบัคุณวุฒทิีต่้องการพฒันามาตรฐาน 
(รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ ๑ ข้อ ๔.๓) โดยอาจเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขา/
สาขาวชิาและระดบัคุณวุฒนิัน้ๆ ทีแ่ตกต่างจากบณัฑติระดบัคุณวุฒเิดยีวกนัของสาขา/สาขาวชิาอื่น  
๖. องคก์รวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง (ถา้ม)ี 

 ใหร้ะบุเฉพาะองคก์รวชิาชพีทีร่บัรองหลกัสตูรตามกฎหมาย 
๗. โครงสร้างหลกัสตูร 

ต้องสอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร ถ้าต้องมปีระสบการณ์
ภาคสนาม เช่น ฝึกงานหรอืสหกจิศกึษา ใหร้ะบุใหช้ดัเจน 
๘. เน้ือหาสาระส าคญัของสาขา/สาขาวิชา  

ใหก้ าหนดปรมิาณเนื้อหาสาระส าคญัขัน้ต ่า เป็นสดัส่วนหรอืหน่วยกติตามลกัษณะของแต่ละสาขา/
สาขาวชิา 
๙. กลยทุธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ใหร้ะบุ ดงันี้ 
 ๙.๑ กลยุทธก์ารสอน ใหแ้สดงความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งระหว่างกระบวนการเรยีนการสอนทีจ่ะปลูกฝงั
ใหน้กัศกึษาในสาขา/สาขาวชิามคีุณลกัษณะตามทีก่ าหนดในมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(ขอ้ ๕) 
 ๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ให้ระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้     
ดา้นต่างๆ อยา่งครบถว้น เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบณัฑติบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีมุ่ง่หวงั 
 



 

มคอ. ๑ 

๒ 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 สถาบนัอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มรีะบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยนืยนัว่านักศึกษาและ

ผู้ส าเรจ็การศึกษาทุกคน มผีลการเรยีนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดบั............
สาขา/สาขาวชิา ...... เป็นอย่างน้อย โดยอาจจดัท าการทวนสอบในระดบัรายวชิาทัง้ภาคทฤษฎแีละ
ปฏบิตั ิและระดบัหลกัสูตร เมื่อได้ด าเนินการทวนสอบแล้ว ให้จดัท ารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็น
หลกัฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ 
๑๑. คณุสมบติัผูเ้ข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

ก าหนดคุณสมบตัิผู้เขา้ศกึษาให้ชดัเจนและก าหนดแนวทางเพื่อประโยชน์ต่อการเคลื่อนยา้ย
ของนักศึกษา การเทยีบโอนหน่วยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชวีิต โดยที่นักศึกษา     
ไดป้ระโยชน์และมมีาตรฐานผลการเรยีนรูเ้ช่นเดยีวกบันกัศกึษาทีเ่รยีนตามระบบปกต ิ 
๑๒. คณาจารยแ์ละบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ใหแ้สดงขอ้มลูของคณาจารยท์ัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ โดยใหก้ าหนดคุณวุฒ ิคุณสมบตั ิ
และสดัส่วนอาจารยต่์อนกัศกึษาในสาขา/สาขาวชิา ใหร้ะบุสดัส่วนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน
ต่อนกัศกึษา (ถา้ม)ี 
๑๓. ทรพัยากรการเรียนการสอนและการจดัการ  

ใหร้ะบทุรพัยากรทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอนและการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ  
๑๔. แนวทางการพฒันาคณาจารย ์ 

ให้ระบุแนวทางการพฒันาคณาจารย ์โดยเฉพาะด้านกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผลการ
เรยีนรู ้
๑๕. การประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
 ใหร้ะบุตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้งและเกณฑก์ารประเมนิการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนการสอน  
๑๖. การน ามาตรฐานคณุวฒิุระดบั..........สาขา/สาขาวิชา..............สู่การปฏิบติั  
 ระบุกระบวนการที่สถาบนัอุดมศกึษาน ามาตรฐานคุณวุฒริะดบั.................................สาขา/
สาขาวชิา................สู่การพฒันาหลกัสตูรใหมห่รอืหลกัสตูรปรบัปรงุ ดงันี้ 
 ๑๖.๑ ให้สถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาความพรอ้มและศกัยภาพในการบรหิารจดัการศกึษาตาม
หลกัสตูรในหวัขอ้ต่าง ๆ ทีก่ าหนดในมาตรฐานคุณวุฒริะดบั..........สาขา/สาขาวชิา................. 
 ๑๖.๒ แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรระดบั......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบั.............. สาขา/สาขาวชิา.............. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมี
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอยา่งน้อย ๒ คน ผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญในสาขา/สาขาวชิา.............
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการดว้ยอย่างน้อย ๑ คน เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒริะดบั
.........สาขา/สาขาวชิา.............โดยมหีวัข้อของหลกัสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (ภาคผนวก) 
 



 

มคอ. ๑ 

๓ 

 ๑๖.๓ การพฒันาหลกัสูตรระดบั...........สาขา/สาขาวชิา ............ตามขอ้ ๑๖.๒ นัน้ ในหวัขอ้
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงั นอกจากมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบั..........สาขา/สาขาวชิา...........แล้ว สถาบนัอุดมศึกษาอาจเพิม่เตมิมาตรฐานผลการเรยีนรู้ซึ่ง
สถาบนัฯต้องการให้บณัฑติระดบั................สาขา/สาขาวชิา ............ของตนมคีุณลกัษณะเด่นหรอื
พเิศษกว่าบณัฑติในระดบัคุณวุฒแิละสาขาวชิาเดยีวกนัของสถาบนัอื่นๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามปรชัญาและ
ปณิธานของสถาบนัฯ และเป็นทีส่นใจของบุคคลทีจ่ะเลอืกเรยีนหลกัสูตรของสถาบนัฯ หรอืผูท้ีส่นใจจะ
รบับณัฑติเขา้ท างานเมื่อส าเรจ็การศกึษา โดยใหแ้สดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบต่อมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเ้หน็ว่าแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรมี
ความรบัผดิชอบหลกัหรอืความรบัผดิชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรยีนรูด้า้นใด  
 ๑๖.๔  จดัท ารายละเอยีดของรายวชิา รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามที่
ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร โดยมหีวัขอ้อย่างน้อยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอยีดของรายวชิา) และ แบบ มคอ.๔ 
(รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามล าดบั พรอ้มทัง้แสดงใหเ้หน็ว่า แต่ละรายวชิาจะท าใหเ้กดิผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จดัท ารายละเอียดของ
รายวชิาทุกรายวชิา รวมทัง้รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยก่อนการเปิดสอน 
 ๑๖.๕ สถาบนัอุดมศกึษาต้องเสนอสภาสถาบนัฯอนุมตัริายละเอียดของหลกัสูตร ซึ่งได้จดัท า
อยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์แลว้ก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบนัฯควรก าหนดระบบและกลไกของการจดัท าและ
อนุมตัริายละเอยีดของหลกัสูตร รายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้ม)ี ใหช้ดัเจน 
         ๑๖.๖ สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งเสนอรายละเอยีดของหลกัสูตร  ซึง่สภาสถาบนัฯอนุมตัใิหเ้ปิดสอน
แลว้ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแต่สภาสถาบนัฯอนุมตั ิ 
 ๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบนัฯ อนุมตัิตามขอ้ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมายอาจารยผ์ู้สอนแต่ละรายวชิา
ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนตามกลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผลที่ก าหนดไวใ้นรายละเอยีดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุ
มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของสาขา/สาขาวชิา 
 ๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอน การประเมนิผลและการทวนสอบผลการเรยีนรูข้องแต่ละ
รายวชิาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศกึษาแลว้ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา              
ที่ตนรบัผิดชอบพร้อมปญัหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  โดยมีหวัข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ 
(รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม)  ให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสทิธิภาพและประสทิธิผลการ
ด าเนินการ และจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรในภาพรวมประจ าปีการศกึษาเมื่อสิ้นปี
การศกึษา โดยมหีวัขอ้อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร) เพื่อใชใ้น
การพจิารณาปรบัปรุงและพฒันากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมนิผลและแก้ไขปญัหาอุปสรรคที่
เกดิขึน้ และหากจ าเป็นจะตอ้งปรบัปรงุหลกัสตูรหรอืการจดัการเรยีนการสอนกส็ามารถกระท าได้ 
 ๑๖.๙. เมือ่ครบรอบหลกัสตูร  ใหจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร โดยมหีวัขอ้และ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร) เช่นเดยีวกบัการ



 

มคอ. ๑ 

๔ 

รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรในแต่ละปีการศกึษา และวเิคราะหป์ระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของการบรหิารจดัการหลกัสูตรในภาพรวม ว่าบณัฑติบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามที่คาดหวงัไว้
หรอืไม่ รวมทัง้ให้น าผลการวิเคราะห์มาปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรและ/หรอืการด าเนินการของ
หลกัสตูรต่อไป 

๑๗.  การเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ ซ่ึงบนัทึกใน
ฐานข้อมูลหลกัสตูรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) 
      เพื่อประโยชน์ต่อการก ากบัดูแลคุณภาพการจดัการศกึษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
การรบัรองคุณวุฒเิพื่อก าหนดอตัราเงนิเดอืนในการเขา้รบัราชการของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
(ก.พ.) การรบัรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อหรือท างานในต่างประเทศ และเป็นข้อมูลส าหรบัผู้ประกอบการ      
สงัคมและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีจะสามารถตรวจสอบหลกัสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน ได้โดยสะดวก  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒฯิ ซึ่งบนัทกึในฐานขอ้มลูหลกัสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: 
TQR) เมือ่สถาบนัฯไดเ้ปิดสอนไปแลว้อย่างน้อยครึง่ระยะเวลาของหลกัสตูรตามหลกัเกณฑต่์อไปนี้ 
  ๑๗.๑ เป็นหลกัสูตรทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสภาสถาบนัอุดมศกึษาก่อนเปิดสอนและได้แจง้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบภายใน ๓๐ วนันับแต่สภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมตัิ
หลกัสตูรนัน้ 
   ๑๗.๒ ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลกัสูตรซึ่งสอดคล้องกบัการประกนัคุณภาพภายในจะต้องมคีะแนนเฉลี่ยระดบัดขีึน้ไปต่อเนื่องกนั ๒ 
ปี นับตัง้แต่เปิดสอนหลกัสูตรที่ได้พฒันาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิเวน้แต่
หลกัสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาได้ก าหนดตวับ่งชี้และ/หรอืเกณฑก์ารประเมนิเพิม่เติม 
ผลการประเมนิคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานัน้ๆก าหนด 
จงึจะไดร้บัการเผยแพร่ กรณีหลกัสูตรใดมคีรึง่ระยะเวลาของหลกัสูตร ๑ ปีหรอืน้อยกว่าใหพ้จิารณาผล
การประเมนิคุณภาพภายในของปีแรกทีเ่ปิดสอนดว้ยหลกัเกณฑเ์ดยีวกนั 
   ๑๗.๓ หลกัสตูรใดทีไ่มไ่ดร้บัการเผยแพร ่ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาด าเนินการปรบัปรุงตาม
เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการการอุดมศกึษาจะก าหนดจากผลการประเมนิต่อไป 
   ๑๗.๔ กรณหีลกัสตูรใดไดร้บัการเผยแพรแ่ลว้ สถาบนัอุดมศกึษาจะต้องก ากบัดูแลใหม้ี
การรกัษาคุณภาพใหม้มีาตรฐานอยู่เสมอ  โดยผลการประเมนิคุณภาพภายในต้องมคีะแนนเฉลีย่อยู่ใน
ระดบัดขีึ้นไป หรอืเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานัน้ก าหนดทุกปีหลงัจากได้รบัการ
เผยแพร ่หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาใดไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพื่อพจิารณาถอน
การเผยแพร่หลักสูตรนั ้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั ้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศกึษา  
๑๘. รายช่ือและหน่วยงานของคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานคณุวฒิุระดบัการศึกษา….. 
 สาขา/สาขาวิชา......... 
๑๙. ภาคผนวก (ถ้ามี) 



 

มคอ. ๑ 

๕ 

แผนภมิูแสดงการน ามาตรฐานคณุวฒิุสาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบติั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teaching Unit 
(POD Network) 

รายละเอยีดของหลกัสตูร 
(Programme Specification) 

รายละเอยีดของรายวชิาและประสบการณ์
ของภาคสนาม (ถา้ม)ี 

(Course + Field Experience 
Specifications) 

 

กระบวนการเรยีนการสอน 
(ทีท่ าใหบ้รรลุผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั) 

 

การวดัและประเมนิผล 
(มุง่เน้นผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา/บณัฑติ) 

 
 

รายงานรายวชิาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี 

(Course + Field Experience Reports) 
 

รายงานประจ าภาค/ประจ าปีการศกึษา
(Semester/Annual Programme Report) 

๕ ปี 

วางแผนปรบัปรุง + พฒันา 
 

 

เสนอ สภาสถาบนั
อนุมติั 

เสนอ 

สกอ. 
บนัทึกไว้ 
ในฐาน 
ข้อมูล 

หลกัสูตร 
TQF-IS 

กรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

มาตรฐานคณุวฒุสิาขา/ 
สาขาวชิาต่าง ๆ 

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

เกณฑก์ าหนดชื่อปรญิญา 

หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอน 

เกณฑ/์แนวทางอื่น ๆ 

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

เผยแพร่
หลกัสตูรท่ี
ด าเนินการ
ได้มาตรฐาน  

TQF 
บนัทึกไว้ใน
ฐานข้อมูล 

TQR 
การจดัสิง่อ านวยความ
สะดวก สภาพแวดลอ้ม 

? 

นกัศกึษา/บณัฑติไดร้บัการพฒันาใหม้มีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนด
ไวใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 

(บณัฑติมคีุณภาพเป็นทีพ่งึพอใจของผูจ้า้งงานและสงัคม) 

สกอ 

ติดตามการ
ด าเนินการ
ตาม TQF 

 

ไม่ 

ใช่ 

สถาบันอุดมศึกษา 

ใช่ 

๑ 

กก.อ. ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรปรับปรุง ๑ 

ทุกปี 



 
มคอ.๒  รายละเอียดของหลกัสตูร  

 
            รายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification) หมายถงึ ค าอธบิายภาพรวม

ของการจดัหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอนที่จะท าให้บณัฑิตบรรลุผลการเรยีนรู้ของหลกัสูตรนัน้ๆ     
โดยจะถ่ายทอดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของบณัฑติทีก่ าหนดไวใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบตัิในหลกัสูตร ซึ่งแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเนื้อหาวชิาเพิม่เตมินอกเหนือจากที่ก าหนดไวไ้ด้อย่างอสิระ เหมาะสม ตรงกบัความต้องการ
หรอืเอกลกัษณ์ของสถาบนัฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมอืกันวางแผนและจดัท ารายละเอียดของ
หลกัสตูร 

รายละเอียดของหลกัสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรยีนวิชาอะไรบ้าง  
เขา้ใจถงึวธิกีารสอน วธิกีารเรยีนรู ้ตลอดจนวธิกีารวดัและประเมนิผลทีจ่ะท าใหม้ัน่ใจว่าเมื่อเรยีนส าเรจ็แลว้
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร ทัง้ยงัแสดงความสมัพนัธ์ของหลกัสูตรกับ
องค์ประกอบในการเรยีนเพื่อน าไปสู่คุณวุฒติามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิรายละเอียดของหลกัสูตร    
จะช่วยให้นักศึกษาเลอืกเรยีนในหลกัสูตรที่เหมาะกบัรูปแบบการเรยีนรู้และความต้องการของตนเองได้  
รวมทัง้ผูใ้ชบ้ณัฑติสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณารบับณัฑติเขา้ท างาน 

 
 ประกอบด้วย ๘ หมวดต่อไปน้ี 

 
หมวดที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป 
หมวดที ่๒  ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 
หมวดที ่๓ ระบบการจดัการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร 
หมวดที ่๔ ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและประเมนิผล 
หมวดที ่๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา 
หมวดที ่๖ การพฒันาคณาจารย ์
หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสตูร 
หมวดที ่๘ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูร ....................................................................... 

                            สาขา/สาขาวิชา....................................................................... 
        หลกัสตูรใหม่/ปรบัปรงุ พ.ศ ........................................................................ 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี ๑.  ข้อมลูทัว่ไป 
๑.   รหสัและช่ือหลกัสูตร  
   ระบุรหัส (ถ้ามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั 
๒.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
       ใหร้ะบุชื่อเตม็และอกัษรย่อของปรญิญาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหส้อดคล้องกนั ส าหรบัชื่อ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปรญิญาในสาขาวชิา อกัษรย่อส าหรบัสาขาวชิาของสถาบนั 
(กรณีมหาวิทยาลัยของรฐั) หรอืตามข้อบงัคบัของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปรญิญาของกระทรวงศกึษาธกิาร (กรณีมหาวทิยาลยัในก ากบั) หรอืตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดชื่อปรญิญา
ของกระทรวงศกึษาธกิาร (กรณสีถาบนัอุดมศกึษาเอกชน) 
๓.   วิชาเอก (ถ้ามี) 
๔.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 

๕.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 ๕.๑  รูปแบบ  ระบุรูปแบบของหลกัสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลกัสูตรระดบัคุณวุฒใิดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๒  ภาษาท่ีใช้  ระบุภาษาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศ 
ภาษาใด 

๕.๓  การรบัเข้าศึกษา ระบุการรบันกัศกึษาเขา้ศกึษาในหลกัสตูรว่ารบัเฉพาะนกัศกึษาไทยหรอื
ต่างประเทศ หรอืรบัทัง้สองกลุ่มเขา้ศกึษา 

๕.๔  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน ระบุว่าเป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัทีจ่ดัการเรยีนการสอน
โดยตรงหรอืเป็นหลกัสูตรความร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ  โดยต้องระบุชื่อสถาบนัการศึกษา/
หน่วยงานทีท่ าความร่วมมอืดว้ย ส าหรบัความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา/หน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษาไทยกบัสถาบนัอุดมศกึษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.๕   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา ระบุว่าให้ปรญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีวหรอืให้
ปรญิญามากกว่า ๑ สาขาวชิา (กรณีทวปิรญิญา) หรอืปรญิญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลกัสูตร หรอืเป็น
ปรญิญารว่มระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัสถาบนัอุดมศกึษาทีม่ขีอ้ตกลงความรว่มมอื 
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๖.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 ระบุว่าเป็นหลกัสูตรใหม่หรอืหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริม่ใช้หลกัสูตรนี้ (ภาคการศึกษา    
และปีการศกึษา) พรอ้มทัง้ใหร้ะบุวนัเดอืนปีทีส่ภาวชิาการหรอืทีค่ณะกรรมการวชิาการหรอืทีเ่รยีกอย่างอื่น
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบนัฯอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตร ในกรณีทีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสูตรโดยองคก์รวิชาชพี
หรอืองคก์รอื่นใดดว้ย ใหร้ะบุองคก์รทีใ่หก้ารรบัรอง และวนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัการรบัรองดว้ย 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 ระบุปีทีค่าดว่าจะไดร้บัการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
 ระบอุาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 
๙.   ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
       อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรต้องมคีุณสมบตัสิอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ส าหรบั
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีซึง่เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรไมไ่ดร้ะบุอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรไว้ ใหอ้าจารย์
ประจ าหลกัสูตรที่ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรอืสมัพนัธ์กับ
สาขาวชิาที่เปิดสอนหรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน 
เป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร โดยให้ระบุคุณวุฒ ิสาขาวิชา และปีที่ส าเร็จ พร้อมทัง้เลขประจ าตัว
ประชาชน ถ้าจดัการเรยีนการสอนมากกว่า ๑ แห่งให้แสดงอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรของแต่ละแห่ง    
ซึง่ตอ้งเป็นอาจารยค์นละชุดกนั 
๑๐.  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
      ระบุสถานที่จดัการเรยีนการสอนใหช้ดัเจนหากมกีารสอนในวทิยาเขตอื่น ๆ หรอืสอนมากกว่า ๑ แห่ง 
ระบุขอ้มลูใหค้รบถว้น 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  

    ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
  ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ 
       ของสถาบนั 

     ๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร 
  ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
๑๓.  ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั (เช่น รายวิชา
ท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
        อธบิายการบรหิารจดัการ  แผนความร่วมมอืหรอืประสานงานร่วมกบัภาควชิาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
หลกัสตูรน้ีมรีายวชิาทีก่ าหนดใหน้กัศกึษาในหลกัสตูรอื่นเรยีนหรอืไม ่ถา้มจีะด าเนินการอย่างไรเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ารายวชิาดงักล่าวสนองตอบต่อความตอ้งการของนกัศกึษาในหลกัสตูรอื่น 

หมายเหตุ         ไม่มใีนเอกสารหลกัสตูร (รปูแบบเดมิ) และแบบ สมอ. (แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์ลกัสตูร) * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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หมวดท่ี ๒.   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
๑.  ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
          ระบุปรชัญา ความส าคญัและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรชัญาของการ
อุดมศึกษา ปรชัญาของสถาบนัและมาตรฐานวชิาการ/วชิาชพีหรอืการผลติบณัฑติให้มคีุณลกัษณะ และ
ความรูค้วามสามารถอยา่งไร 

๒.  แผนพฒันา/ปรบัปรงุ 
 ระบุแผนพัฒนาหรอืแผนการเปลี่ยนแปลงหลกัๆที่เสนอในหลกัสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะ
ด าเนินการแลว้เสรจ็ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยใหร้ะบุกลยุทธส์ าคญัทีต่้องด าเนินการเพื่อความส าเรจ็ของแผน
นัน้ๆ รวมทัง้ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ โดยตวับ่งชีค้วรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิในหมวด ๗ ดว้ย 

 ๒.๑ แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง 
 ๒.๒ กลยทุธ ์
 ๒.๓ หลกัฐาน/ตวับ่งชี ้

หมวดท่ี ๓.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
๑.  ระบบการจดัการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
   ระบุระบบการจดัการศึกษาที่ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรว่าเ ป็นระบบทวภิาค 
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นตน้ ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 

      ๑.๒  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
   ระบุว่ามกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้นหรอืไม่ 
      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ถา้มกีารจดัการศกึษาทีใ่ชร้ะบบอื่น ๆ ทีม่ใิช่การใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาคในการจดัการเรยีน
การสอนใหแ้สดงการเทยีบเคยีงกบัระบบทวภิาคใหช้ดัเจน 

๒. การด าเนินการหลกัสูตร 
      ๒.๑  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ระบุช่วงเวลาการจดัการเรยีนการสอนทีใ่หน้กัศกึษาเรยีน 

๒.๒  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
       ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา อาท ิส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ส าหรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาต่อใน
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีในกรณทีีม่เีกณฑค์ุณสมบตัเิพิม่เตมิตอ้งระบุใหค้รบและชดัเจน 

๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

    ระบุลกัษณะเฉพาะของนกัศกึษาทีจ่ะสมคัรเขา้เรยีนในหลกัสตูร ทีต่อ้งน ามาประกอบการพจิารณา 
เพื่อการก าหนดหลกัสูตร (เช่น นักศกึษาทีม่ขีอ้จ ากดัทางทกัษะ IT หรอื ภาษา คณิตศาสตร ์หรอืการปรบัตวัใน
การเรยีน) 

* 

* 

* 
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๒.๔  กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

๒.๕  แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี  
        ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรบัเข้าศึกษาในหลกัสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมผีู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศกึษาในระยะเวลา ๕ ปี 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 
  แสดงงบประมาณ โดยจ าแนกรายละเอยีดตามหวัขอ้การเสนอตัง้งบประมาณ รวมทัง้ประมาณการ 
ค่าใชจ้่ายต่อหวัในการผลติบณัฑติตามหลกัสูตรนัน้ 

๒.๗ ระบบการศึกษา  
        แบบชัน้เรยีน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
        อื่นๆ (ระบุ) 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
๓.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

ระบุจ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูรและระยะเวลาการส าเรจ็การศกึษาในแต่ละแบบทีส่มัพนัธ์  
กบัการเลอืกเรยีนของนักศกึษา ซึ่งก าหนดเป็นหลกัสูตรแบบศกึษาเต็มเวลาหรอืแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาในแต่ละระดบั 

๓.๑  หลกัสตูร ใหร้ะบุรายละเอยีดดงัต่อไปนี้   
๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต ใหร้ะบุหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูร 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสตูร ใหแ้สดงโครงสรา้งหรอืองคป์ระกอบของหลกัสตูร โดยแบ่งเป็น 

หมวดวชิาใหส้อดคลอ้งกบัทีก่ าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร  

                                   ตวัอย่าง 
                        จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร                                               ๑๓๕     หน่วยกิต 

๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                                    ๓๖      หน่วยกิต 
    - กลุ่มสงัคมศกึษาศาสตร ์                                                       ๙       หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์                                                         ๙       หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาภาษา                                                                   ๙      หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร ์                                       ๙      หน่วยกติ 
๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                    ๙๓       หน่วยกิต 
    - วชิาแกน                                                                         ๓๐      หน่วยกติ 
    - วชิาเอก                                                                         ๔๕      หน่วยกติ 
     - วชิาโท                                                                          ๑๘      หน่วยกติ  
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                           ๖      หน่วยกิต 
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              ๓.๑.๓ รายวิชา  
       ให้ระบุรหสัรายวชิา (อธบิายความหมายของรหสัวชิาดว้ย) ชื่อรายวชิาทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ จ านวนหน่วยกติ จ านวนชัว่โมงบรรยาย จ านวนชัว่โมงปฏบิตั ิและจ านวนชัว่โมงศกึษาด้วย
ตนเอง 
              ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
              ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 

๓.๒  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์ 
  ระบุจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์เิศษ แยกจากกนั โดยระบุรหสั      

เลขประจ าตวัประชาชน รายชื่อซึง่ประกอบดว้ยต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒ ิสาขาวชิาและสถาบนัทีส่ าเรจ็
การศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา) ผลงานทางวชิาการ การ
ค้นคว้า วิจยั หรือการแต่งต ารา (ถ้ามี) รวมทัง้ภาระการสอนทัง้ที่มีอยู่แล้ว และที่จะ มีในหลักสูตรนี้ 
(รายละเอยีดทัง้หมดไวท้ีน่ี่หรอืภาคผนวกกไ็ด)้ 

๓.๒.๑ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
             ระบุอาจารยซ์ึง่มคีุณวุฒติรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนโดยใหม้คีุณวุฒแิละจ านวน

สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
๓.๒.๒ อาจารยป์ระจ า 
        ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา                   

ในสถาบนัอุดมศกึษา 
๓.๒.๓ อาจารยพิ์เศษ 

๔.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสตูร 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         ลงรายการส าคญัๆ ของมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ภาคสนามทีต่อ้งการ 

๔.๒ ช่วงเวลา  
         ระบุช่วงเวลาของหลกัสตูรทีจ่ดัประสบการณ์ภาคสนามใหน้กัศกึษา เช่น ปี ภาคการศกึษาทีจ่ดั 

๔.๓ การจดัเวลาและตารางสอน  
        เช่น ๓ วนัต่อสปัดาหเ์ป็นเวลา ๔ สปัดาห ์หรอืจดัเตม็เวลาใน ๑ ภาคการศกึษา 

๕.  ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
ขอ้มลูโดยสรุปเกีย่วกบัขอ้ก าหนดในการท าโครงงานหรอืวทิยานิพนธ ์นอกเหนือจากโครงงานหรอื

งานวจิยัในรายวชิาอื่นๆ ควรแนบขอ้ก าหนดส าหรบัการท าโครงงานดว้ย 

๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  ระบมุาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลกัๆ ทีต่อ้งการจากการท าโครงงานหรอืงานวจิยั 

* 

* 
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๕.๓  ช่วงเวลา  
  ระบุช่วงระยะเวลาของหลกัสตูรทีก่ าหนดใหท้ าโครงงานหรอืงานวจิยั เช่น ปี  ภาคการศกึษา 

๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 
๕.๕  การเตรียมการ  

  อธบิายอย่างยอ่เกี่ยวกบัการเตรยีมการใหค้ าแนะน าและช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการแก่นกัศกึษา 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล   

  อธบิายเกี่ยวกบักระบวนการประเมนิผล รวมทัง้กลไกส าหรบัการทวนสอบมาตรฐาน 
 

หมวดท่ี ๔.    ผลการเรียนรู้  กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
๑.  การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความคาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอื
ภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวัของนักศกึษาหลกัสูตรนี้ เช่น บณัฑติซึง่มคีวามสามารถพเิศษเฉพาะ
ในการแก้ไขปญัหาได้อย่างสรา้งสรรค ์มคีวามสามารถในความเป็นผูน้ าอย่างโดดเด่น หรอืมคีวามมุ่งมัน่ใน
การใหบ้รกิารสาธารณะ หรอืมทีกัษะทาง IT ในระดบัสงูในแต่ละคุณลกัษณะดงักล่าว ชีใ้หเ้หน็ถงึกลยุทธก์าร
สอนและกจิกรรมนกัศกึษาทีจ่ะใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะเหล่านัน้ 
๒.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

อธบิายผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
(๑) ค าอธบิายทัว่ๆ ไปเกี่ยวกบัความรู้หรอืทกัษะในหลกัสูตรที่ต้องการจะพฒันาและระดบัของ

ความรูแ้ละทกัษะนัน้ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีส่าขา/สาขาวชิานัน้ๆ ก าหนดเป็นอยา่งน้อย           
(ดปูระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง มาตรฐานคุณวุฒริะดบัการศกึษาของสาขา/สาขาวชิานัน้ๆ ขอ้ ๕ 
มาตรฐานผลการเรยีนรู)้ กรณกีระทรวงศกึษาธกิารยงัมไิดป้ระกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวชิาของหลกัสตูรที่
จะพฒันา/ปรบัปรงุใหส้ถาบนัอุดมศกึษาท าความเขา้ใจมาตรฐานผลการเรยีนแต่ละดา้นของระดบัคุณวุฒทิีจ่ะ
พฒันา/ปรบัปรงุจากค าอธบิายในส่วนที ่๒ ขอ้ ๒.๒ วธิทีี ่๒  

(๒) ค าอธบิายเกี่ยวกบักลยุทธก์ารสอนทีจ่ะใชใ้นรายวชิาต่างๆ ในหลกัสูตรทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะเหล่านัน้ (ควรเป็นค าอธบิายทัว่ๆ ไปของวธิกีารที่จะใช้ตลอดหลกัสูตร โดยใช้การจดัการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั แต่ถ้ามคีวามรบัผดิชอบพเิศษเฉพาะที่จะก าหนดให้มใีนรายวชิาใดวชิาหนึ่ง
โดยเฉพาะใหแ้สดงไวด้ว้ย)  

(๓) วธิกีารวดัและประเมนิผลทีจ่ะใช้ในรายวชิาต่างๆ  ในหลกัสูตรทีจ่ะประเมนิผลการเรยีนรูใ้นกลุ่มที่เกี่ยวขอ้ง 
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์ส าหรบัการประเมนิหลกัสูตรเช่นเดยีวกบัการวดัและประเมนิผลนักศึกษา) ถ้ามกีาร
เปลีย่นแปลงกลยทุธห์รอืวธิกีารในช่วงระยะเวลาใดของหลกัสตูรควรแสดงใหเ้หน็ดว้ย ตวัอย่างเช่น กจิกรรม
ต่างๆ ในการเตรยีมการหรอืการแนะน าในตอนเริม่หลกัสูตร และงานโครงการในระดบัสูงขึน้ใช้ความรูแ้ละ
ทกัษะทีก่ าหนดอาจจะรวมไวใ้นระยะเวลาต่อมา 
 
 

* 

* 
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๓.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

แสดงใหเ้หน็ว่าแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรรบัผดิชอบต่อมาตรฐานผลการเรยีนรูใ้ดบา้ง (ตามทีร่ะบุใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผดิชอบหลกัหรอืรบัผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่
มาตรฐานผลการเรยีนรูบ้างเรือ่งกไ็ด ้(จะแสดงเป็นเอกสารแนบทา้ยกไ็ด)้ 

 

หมวดท่ี ๕.     หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

ถ้าสถาบนัอุดมศกึษา วทิยาลยั ภาควชิา หรอืหลกัสูตรมนีโยบายหรอืกฎ ระเบยีบ เกี่ยวกบัการให้
ระดบัคะแนน (เกรด) นกัศกึษา ใหก้ล่าวถงึนโยบายหรอื กฎ ระเบยีบนัน้ๆ หรอืแนบเอกสารดงักล่าว 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

อธบิายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้แต่ละรายวชิา เช่น ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไป
ส าหรบัรายวชิาทีแ่ตกต่างกนั หรอืส าหรบัมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น 

๓. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  
ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัเกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 

 

หมวดท่ี ๖.   การพฒันาคณาจารย ์
๑.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

อธบิายกระบวนการทีใ่ชส้ าหรบัการปฐมนิเทศ และ/หรอืการแนะน าอาจารยใ์หมแ่ละอาจารยพ์เิศษ
ใหม้ัน่ใจไดว้่าอาจารยเ์ขา้ใจถงึหลกัสตูรและบทบาทของรายวชิาต่างๆ ทีส่อนในหลกัสตูรและรายวชิาทีต่น        
รบัผดิชอบสอน 

๒. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
          อธบิายถงึสิง่ทีจ่ะด าเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันา 

๒.๑ การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

๒.๒ การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

 

หมวดท่ี ๗.   การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

๑.  การบริหารหลกัสตูร 
ระบุระบบและกลไกในการบรหิารหลกัสตูร 

๒.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

* 

* 

* 

* 
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      ๒.๒ ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 ระบุความพร้อมของทรพัยากรที่มอียู่แล้ว โดยแสดงรายการทรพัยากรการเรยีนการสอนที่จ าเป็น  

เช่น ต ารา หนงัสอือา้งองิ เอกสารหรอือุปกรณ์การเรยีนการสอนอื่น ๆ รวมทัง้สื่ออเิลคทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 
๒.๓ การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 ระบุกระบวนการวางแผนและจดัหาต ารา หนงัสอือา้งองิ เอกสารหรอือุปกรณ์การเรยีนการสอน
อื่นๆ รวมทัง้สื่ออเิลคทรอนิกสอ์ื่น ๆ 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
      ระบุกระบวนการตดิตามและประเมนิความพอเพยีงของหนงัสอื ต ารา วารสารและอุปกรณ์การ

เรยีนการสอนตลอดจนทรพัยากรอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 

๓. การบริหารคณาจารย ์

๓.๑ การรบัอาจารยใ์หม่ 
 ระบกุระบวนการยอ่ๆ ในการรบัอาจารยใ์หม่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า อาจารยม์คีุณสมบตัแิละ 

ประสบการณ์เพยีงพอต่อความรบัผดิชอบการสอน 
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
      อธบิายกระบวนการในการปรกึษาหารอืรว่มกนัและการมสี่วนรว่มของคณาจารยใ์นการตดิตาม 

คุณภาพหลกัสตูร การทบทวนประจ าปีและการวางแผนส าหรบัการปรบัปรุงหลกัสตูร 

๓.๓ การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ  
      สรุปย่อ ๆ ถงึนโยบายในการแต่งตัง้อาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พเิศษ เช่น วธิกีาร

อนุมตั ิกระบวนการเลอืกสรร และสดัส่วนต่อคณาจารยใ์นหลกัสตูรทัง้หลกัสตูร 

๔. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

๔.๒ การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน (เช่น การฝึกอบรม ทศันศกึษา หรอืการฝึกการท า
วจิยัรว่มกบัอาจารย ์เป็นตน้) 

๕. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

๕.๑ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
      อธิบายถึงการจดัการที่ได้ด าเนินการในการให้ค าปรกึษาแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 

รวมถงึตารางการท างานของอาจารยแ์ละการแนะน าแผนการเรยีนในหลกัสูตร การเลอืกและวางแผนส าหรบั
อาชพี (ซึง่อาจมใีนระดบัคณะ) 

๕.๒ การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
      แนบกฎระเบยีบส าหรบัการอุทธรณ์ของนกัศกึษาในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวชิาการรวมทัง้กระบวนการ     

ในการพจิารณาขอ้อุทธรณ์เหล่านัน้ 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต  
ใหอ้ธบิายวงจรของการพฒันาหลกัสูตรหรอืการปรบัปรุงหลกัสูตร โดยต้องส ารวจความต้องการทัง้

เชงิปรมิาณและคุณภาพ ตลอดจนตดิตามความเปลีย่นแปลงและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

* 

* 
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๗. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ระบุตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีใ่ชใ้นการตดิตาม  ประเมนิและรายงานคุณภาพของหลกัสูตรประจ าปี

ทีร่ะบุไวใ้นหมวด ๑ – ๖ ขา้งต้น เช่น จ านวนนักศกึษาทีจ่บในเวลาทีก่ าหนด จ านวนนักศกึษาทีต่กออก (Retire) ระดบั
ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ณัฑติ การด าเนินงานตามการพฒันา/ปรบัปรุงที่ก าหนด เป็นต้น โดยตวับ่งชีอ้ย่าง
น้อยตอ้งสอดคลอ้งกบัตวับ่งชีข้องการประกนัคุณภาพภายใน และการประเมนิคณุภาพภายนอก 

 
หมวดท่ี ๘.   การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 

 ควรค านึงถงึประเดน็ต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนใน
ประเดน็ส าคญั ๆ ทีส่ะท้อนถงึคุณภาพของบณัฑติทีค่าดหวงัโดยประเดน็เหล่านี้จะถูกน ามาใชใ้นการประเมนิ
คุณภาพและมาตรฐานของหลกัสตูรเพื่อการเผยแพร ่
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยทุธ์การสอน 
 อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการประเมนิกลยทุธก์ารสอนทีไ่ดว้างแผนไวส้ าหรบัการพฒันาการ 

เรยีนรูใ้นด้านต่างๆ เช่น การประเมนิความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของอาจารยภ์ายหลงัการเขา้รบัการอบรม การน า
กลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรกึษาหารอืกบัผู้เชี่ยวชาญด้านหลกัสูตรหรอืวธิีการสอน การวิ เคราะห์ผลการ
ประเมนิของนักศึกษาและหลกัสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรยีนรู้และวธิีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธบิาย
กระบวนการทีจ่ะน าผลการประเมนิทีไ่ดม้าปรบัปรงุแผนกลยทุธ์การสอน 

๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

             อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น              
การประเมนิของนกัศกึษาในแต่ละรายวชิา การสงัเกตการณ์ของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรหรอืหวัหน้าภาค 
การทดสอบผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาในหลกัสูตรโดยเทยีบเคยีงกบันักศึกษาของสถาบนัอื่นในหลกัสูตรเดยีวกนั  
การจดัอนัดบัเกีย่วกบักระบวนการในการพฒันาความรูแ้ละทกัษะทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดทีน่กัศกึษาตอ้งการ 
๒. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  

อธบิายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลบัในการประเมนิคุณภาพของหลกัสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้  ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) 
ผูท้รงคุณวุฒ ิและ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก ๓) ผูใ้ชบ้ณัฑติและ/หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุในหมวดที ่๗ ขอ้ ๗ โดยคณะกรรมการประเมนิอย่าง

น้อย ๓ คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมนิชุดเดยีวกบัการประกนัคุณภาพภายใน) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

อธบิายกระบวนการทบทวนผลการประเมนิทีไ่ดจ้ากอาจารยแ์ละนกัศกึษา รวมทัง้กระบวนการในการ
วางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรและแผนกลยทุธ์ 
เอกสารแนบ 

ใหแ้นบเอกสารทีร่ะบุไวใ้หค้รบถว้น 

* 

* 

* 

* 

* 



มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถงึ ขอ้มลูเกี่ยวกบัแนวทางการบรหิาร
จดัการของแต่ละรายวชิาเพื่อให้การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอยีด 
ของหลกัสูตร ซึง่แต่ละรายวชิาจะก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนเกี่ยวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของเนื้อหาความรู้
ในรายวชิา แนวทางการปลูกฝงัทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอื่นๆทีน่ักศกึษาจะไดร้บัการพฒันาใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา มกีารก าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัระยะเวลาที่ใช้ในการเรยีน วธิกีารเรยีน 
การสอน การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสอืหรอืสื่อทางวชิาการอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรยีนรู้ 
นอกจากนี้ยงัก าหนดยทุธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรงุ 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป 
หมวดที ่๒  จดุมุง่หมายและวตัถุประสงค ์
หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวชิา 
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 ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา 

๒. จ านวนหน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏบิตั ิ
๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 ระบุชื่อหลกัสตูรทีใ่ชร้ายวชิานี้ ยกเวน้วชิาทีเ่ปิดเป็นวชิาเลอืกทัว่ไป ใหใ้ช ้“หลายหลกัสตูร” และใหร้ะบุ
ว่าเป็นวชิาศกึษาทัว่ไปหรอืวชิาเฉพาะ เช่น วชิาแกน วชิาเฉพาะดา้น วชิาพืน้ฐานวชิาชพีหรอืวชิาชพี วชิาเอก 
วชิาเอกเลอืก เป็นตน้ 
๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ระบุภาคการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รยีน ตามแผนการศกึษาของหลกัสตูร 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี 

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้าม)ี 

๘. สถานท่ีเรียน   

ระบสุถานทีเ่รยีนทุกแห่งทัง้ในและนอกทีต่ ัง้หลกัของมหาวทิยาลยัใหค้รบถว้น  

๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
 

หมวดท่ี ๒   จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

อธบิายโดยยอ่เกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวชิานี้หรอืการเปลีย่นแปลงส าคญั ๆ ทีเ่กดิขึน้ เช่น 
เพิม่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  หรอื  web based  การเปลีย่นแปลงเนื้อหาของรายวชิาซึง่เป็นผลจาก
งานวจิยัใหม่ๆ  ในสาขา  
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หมวดท่ี ๓   ลกัษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  
 ตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดหลกัสตูร 

๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ระบุจ านวนชัว่โมงบรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏบิตังิานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศกึษาดว้ย
ตนเอง 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
  ระบุจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท์ีจ่ะใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษานอกชัน้เรยีน และ
วธิกีารสื่อสารใหน้กัศกึษาไดท้ราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
 

หมวดท่ี ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละดา้นทีมุ่่งหวงั ซึง่ต้องสอดคลอ้งกบัทีร่ะบุไวใ้น

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดยมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มลูต่อไปนี้ 

 ๑   สรปุสัน้ๆ เกีย่วกบัความรู ้หรอืทกัษะทีร่ายวชิามุง่หวงัทีจ่ะพฒันานกัศกึษา        
 ๒   ค าอธบิายเกีย่วกบัวธิกีารสอนทีจ่ะใชใ้นรายวชิาเพื่อพฒันาความรู ้หรอืทกัษะในขอ้  ๑  
 ๓   วธิกีารทีจ่ะใชว้ดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในรายวชิานี้เพื่อประเมนิผลการเรยีนรูใ้น   
      มาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมทีต่้องพฒันา 
 ๑.๒  วธิกีารสอน 
 ๑.๓  วธิกีารประเมนิผล 
๒. ความรู ้
 ๒.๑  ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั 
 ๒.๒  วธิกีารสอน 
 ๒.๓  วธิกีารประเมนิผล 
๓. ทกัษะทางปญัญา 
 ๓.๑  ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 
 ๓.๒  วธิกีารสอน 
 ๓.๓  วธิกีารประเมนิผล 
๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 
 ๔.๒  วธิกีารสอน 
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 ๓ 

 ๔.๓  วธิกีารประเมนิผล 
๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๕.๑  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 
 ๕.๒  วธิกีารสอน 
 ๕.๓  วธิกีารประเมนิผล 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 
 ระบุหวัขอ้/รายละเอียด สปัดาหท์ี่สอน จ านวนชัว่โมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคลอ้งกบัจ านวนหน่วยกติ) 
กจิกรรมการเรยีนการสอนและสื่อทีใ่ช ้รวมทัง้อาจารยผ์ูส้อน  ในแต่ละหวัขอ้/รายละเอยีดของรายวชิา 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รบัผดิชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร  สปัดาหท์ีป่ระเมนิ 
และสดัส่วนของการประเมนิ 
 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลกั 

 ระบุต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 ระบหุนงัสอื วารสาร รายงาน สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์กฎระเบยีบต่างๆ โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ
แหล่งอา้งองิทีส่ าคญัอื่นๆ ซึง่นกัศกึษาจ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ระบหุนงัสอื วารสาร รายงาน สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์กฎระเบยีบต่างๆ   โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ
แหล่งอา้งองิทีส่ าคญัอื่นๆ ซึง่นกัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๒.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

ระบุวธิกีารประเมนิทีจ่ะไดข้อ้มลูการสอน เช่น จากผูส้งัเกตการณ์ หรอืทมีผูส้อน หรอืผลการเรยีนของ
นกัศกึษา เป็นตน้ 
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 ๔ 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 
อธบิายกลไกและวธิกีารปรบัปรงุการสอน เช่น คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวธิกีารปรบัปรุงการ

สอนไวอ้ยา่งไรบา้ง การวจิยัในชัน้เรยีน การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน เป็นตน้ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ของรายวชิา เช่น ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปส าหรบั
รายวชิาทีแ่ตกต่างกนั หรอืส าหรบัมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น  

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
อธบิายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมนิจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรบัปรุง

คุณภาพ 
 

 



 
มคอ.๔    รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม   

 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถงึ 

ข้อมูลเกี่ยวกบัแนวทางการบรหิารจดัการในรายวชิาหรอืกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึก
ภาคสนาม หรอืสหกจิศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดของ
หลกัสูตร โดยจะก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนถงึวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของการด าเนินการของกจิกรรมนัน้ๆ 
ตลอดจนความรู ้ความเขา้ใจทีน่กัศกึษาจะไดร้บัจากการออกฝึก มกีารก าหนดกระบวนการหรอืวธิกีารในการ
ปลูกฝงัทกัษะต่างๆตลอดจนคุณลกัษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รบัการพฒันาให้ประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายรวมทัง้เกณฑก์ารวดัและประเมนิผลนักศกึษา และการประเมนิการด าเนินการตามรายละเอยีด
ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 

 
ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงัน้ี 

 
หมวดที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป 
หมวดที ่๒  จดุมุง่หมายและวตัถุประสงค ์
หมวดที ่๓ การพฒันาผลการเรยีนรู ้
หมวดที ่๔ ลกัษณะและการด าเนินการ 
หมวดที ่๕ การวางแผนและการเตรยีมการ 
หมวดที ่๖ การประเมนินกัศกึษา 
หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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๑ 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา 

๒. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชัว่โมง  
๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

ระบุชื่อหลกัสตูรทีใ่ชร้ายวชิานี้ และระบุว่าเป็นวชิาบงัคบัหรอืวชิาเลอืก 

๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ / อาจารยท่ี์ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลกัสตูร 

๖. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครัง้ล่าสดุ 
 

หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จดุมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
๒.  วตัถปุระสงคข์องการพฒันาหรือปรบัปรงุประสบการณ์ภาคสนาม 

อธบิายโดยยอ่ถงึวตัถุประสงคก์ารพฒันาหรอืปรบัปรงุประสบการณ์ภาคสนามหรอืการเปลีย่นแปลง
ส าคญั ๆ ทีเ่กดิขึน้และการกระท าทีจ่ะใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 
หมวดท่ี ๓ การพฒันาผลการเรียนรู้ 

การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละด้านทีมุ่่งหวงัต้องสอดคล้องกบัทีร่ะบุไว้ใน
รายละเอยีดของหลกัสตูร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มลูต่อไปนี้ 
     ๑   สรปุเกีย่วกบัความรูห้รอืทกัษะทีต่อ้งการจะพฒันาจากประสบการณ์ทีไ่ด้จากการฝึกภาคสนาม/ฝึกใน
สถานประกอบการ  
     ๒   อธบิายกระบวนการหรอืกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะพฒันาความรูห้รอืทกัษะในขอ้  ๑  
     ๓   วธิกีารทีจ่ะใชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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๒ 

หมวดท่ี ๔  ลกัษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายโดยทัว่ไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 

ระบุค าอธบิายตามทีร่ะบุในรายละเอยีดของหลกัสตูร 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
ระบุกจิกรรมหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัศกึษาระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๓.  รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รบัมอบหมาย 

 ระบุรายงานหรอืงานทีม่อบหมายนกัศกึษา และก าหนดส่ง 
๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

ระบุกจิกรรมทีใ่ชใ้นการตดิตามผลการเรยีนรูท้ ัง้ระหว่างฝึกและเมือ่สิน้สุดการฝึกประสบการณ์ 
ภาคสนาม 
๕. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม  

เช่น การวางแผนกจิกรรมส าหรบัการพฒันาทกัษะของนกัศกึษา การใหค้ าแนะน าแก่นกัศกึษา 
การประเมนิผลการฝึกประสบการณ์ 
๖. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศก ์

  เช่น การใหค้ าปรกึษา การประสานและรว่มวางแผนกบัพนกังานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการ 
การประเมนิผลนกัศกึษา การวางแผนส าหรบัการออกนิเทศกน์ักศกึษา  
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
๘. ส่ิงอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจดัประสบการณ์ภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
 เช่น ทีพ่กั  การเดนิทาง วสัดุอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ  เช่น เบีย้เลีย้ง 

 

หมวดท่ี ๕   การวางแผนและการเตรียมการ 
๑. การก าหนดสถานท่ีฝึก 
๒. การเตรียมนักศึกษา 
๓. การเตรียมอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศก ์ 
๔. การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝึก 
๕. การจดัการความเส่ียง 
 
 
 
 



        มคอ.๔ 
 

 

 

๓ 

หมวดท่ี ๖   การประเมินนักศึกษา 
๑.  หลกัเกณฑก์ารประเมิน 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนักศึกษา 
๓. ความรบัผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงต่อการประเมินนักศึกษา 
๔. ความรบัผิดชอบของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
๕. การสรปุผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
 

หมวดท่ี ๗   การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๑.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผูเ้ก่ียวข้องต่อไปน้ี 

 ๑.๑  นักศึกษา 
 ๑.๒  พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผูป้ระกอบการ 
 ๑.๓  อาจารยท่ี์ดแูลกิจกรรมภาคสนาม 

   ๑.๔  อ่ืน ๆ เช่น บณัฑิตจบใหม่ 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรงุ 
 
 



 
มคอ. ๕   รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  

การจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวชิาเมื่อสิ้นภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดั   
การเรียนการสอนในวิชานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้             
ในรายละเอยีดของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องใหเ้หตุผลและขอ้เสนอแนะ     
ในการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปญัหาในด้านการบรหิารจดัการและ   
สิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะห์ผลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา/หวัหน้าภาค/หรอืผู้ประเมนิ
ภายนอก  รวมทัง้การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะ                
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 
ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงัน้ี 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนเปรียบเทียบกบัแผนการสอน 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

 

 

 



 มคอ. ๕ 
 

 ๑ 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 
 

หมวดท่ี ๑   ข้อมลูทัว่ไป 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา 

๒. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี  (ถ้ามี) 
๓. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรียน  (Section) 

ใหร้ายงานเป็นรายกลุ่ม   
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
๕. สถานท่ีเรียน 

ระบุสถานทีเ่รยีนทุกแห่งทัง้ในและนอกทีต่ ัง้หลกัของมหาวทิยาลยัใหค้รบถว้น   
 

หมวดท่ี ๒   การจดัการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกบัแผนการสอน 
๑.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

ระบหุวัขอ้  จ านวนชัว่โมงตามแผนการสอน   จ านวนชัว่โมงทีส่อนจรงิ   ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจรงิ
ต่างจากแผนการสอนหากมคีวามแตกต่างเกนิ ๒๕% 

๒. หวัข้อท่ีสอนไม่ครอบคลมุตามแผน 

ระบุหวัขอ้ทีส่อนไมค่รอบคลุมตามแผน และพจิารณานยัส าคญัของหวัขอ้ต่อผลการเรยีนรูข้อง
รายวชิาและหลกัสตูร ในกรณทีีม่นียัส าคญัใหเ้สนอแนวทางชดเชย 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบใุนรายละเอียดของรายวิชา  

ระบวุ่าวธิสีอนเพื่อใหบ้รรลุผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นตามทีร่ะบุในรายละเอยีดรายวชิามปีระสทิธผิล
หรอืไมม่ ี และปญัหาของวธิสีอนทีใ่ช(้ถา้ม)ี พรอ้มขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข 
๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรบัปรงุวิธีสอน 

ระบุขอ้เสนอเพื่อการปรบัปรุงวธิสีอน ซึง่ไดจ้ากปญัหาทีพ่บในขอ้ ๓ 
 

หมวดท่ี ๓    สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วนัหมดก าหนดการเพิม่ถอน )                        

๒. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสดุภาคการศึกษา                                                           
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                                                             
 
 



 มคอ. ๕ 
 

 ๒ 

๔. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 
ระบุจ านวนและรอ้ยละของนักศกึษาในแต่ละระดบัคะแนน 

๕. ปัจจยัท่ีท าให้ระดบัคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไวใ้น มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ้ ๒ 

         ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ระบุความคาดเคลื่อนทีเ่กดิขึน้พรอ้มเหตุผล 
         ๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ระบุความคาดเคลื่อนทีเ่กดิขึน้พรอ้มเหตุผล 
 ๗. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

ระบุวธิกีารทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ         
 

หมวดท่ี ๔   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
๑.  ประเดน็ด้านทรพัยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ระบุปญัหาในการใชท้รพัยากรประกอบการเรยีนการสอน(ถา้ม)ี และผลกระทบ 
๒. ประเดน็ด้านการบริหารและองคก์ร 

ระบุปญัหาดา้นการบรหิารและองคก์ร(ถา้ม)ี และผลกระทบต่อผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
 

หมวดท่ี ๕   การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 
         ๑.๑  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    ระบุขอ้วพิากษ์ทัง้ทีเ่ป็นจุดแขง็และจดุอ่อน 
         ๑.๒  ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
         ๒.๑  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
              ระบุขอ้วพิากษ์ทัง้ทีเ่ป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 
       ๒.๒  ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

 
หมวดท่ี ๖   แผนการปรบัปรงุ 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรบัปรงุการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ท่ีผา่นมา 
ระบุแผนการปรบัปรงุทีเ่สนอในภาคการศกึษา/ปีการศกึษาทีผ่่านมาและอธบิายผลการด าเนินการ

ตามแผน ถา้ไมไ่ดด้ าเนินการหรอืไมเ่สรจ็สมบูรณ์ใหร้ะบุเหตุผล 



 มคอ. ๕ 
 

 ๓ 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรบัปรงุรายวิชา 
อธบิายการปรบัปรงุโดยยอ่ เช่น ปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนส าหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษานี้ การ

ใชอุ้ปกรณ์การสอนแบบใหม่ เป็นตน้ 
๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรงุส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ระบุขอ้เสนอพรอ้มก าหนดเวลาทีค่วรแลว้เสรจ็และผูร้บัผดิชอบ 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
 

 
 

ชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา:……………………………………………………………………………… 
 

 ลงชื่อ.................................................. วนัทีร่ายงาน ............................................................. 
 
ชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร: ………………………………………………………………………….. 
 

 ลงชื่อ.................................................. วนัทีร่บัรายงาน ......................................................... 
 



 
มคอ.๖   รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  

  
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) 

หมายถงึ รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรอื สหกจิศกึษา ว่าได้บรรลุผลการเรยีนตาม
แผนทีว่างไว้ในรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้
เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรอื สหกจิศกึษาในครัง้ต่อไป 
รายงานนี้จะครอบคลุมถงึการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตัง้แต่เริม่จนสิน้สุด ปญัหาดา้นการบรหิาร
จดัการและสิง่อ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมนิ การฝึกของนักศึกษา/อาจารย์
ผูร้บัผดิชอบ/พนกังานพีเ่ลีย้ง  

 
ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงัน้ี 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การด าเนินการท่ีต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ 

ภาคสนาม 
หมวดท่ี ๓ ผลการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๔ ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร 
หมวดท่ี ๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๖ 
 

 ๑ 

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 

หมวดท่ี ๑   ข้อมลูทัว่ไป 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา 
๒. หลกัสตูร 
๓. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ / อาจารยท่ี์ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๔. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

หมวดท่ี  ๒   การด าเนินการท่ีต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) 

ระบุว่าการเตรยีมนกัศกึษาต่างจากแผนอย่างไร  และใหข้อ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็เพื่อการ
วางแผนในอนาคต          
๒. การเตรียมอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศก ์

ระบุว่าการเตรยีมอาจารยท์ีป่รกึษา/อาจารยน์ิเทศกต่์างจากแผนอยา่งไรและใหข้อ้เสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็เพื่อการวางแผนในอนาคต       
 ๓.  การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียง (Field  Supervisors)  จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)  

ระบุว่าการเตรยีมพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการต่างจากแผนอย่างไรและให ้
ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็เพื่อการวางแผนในอนาคต 
 ๔. การเปล่ียนแปลงการจดัการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี  

ระบุการเปลีย่นแปลงต่อไปนี้ทีต่่างจากแผนและใหข้อ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็เพื่อการวางแผน 
 
 
 

          ๔.๑  การเปล่ียนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานท่ีมอบหมายให้นักศึกษา 

          ๔.๒  การเปล่ียนแปลงส่ิงอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา 
          ๔.๓  การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี  
 
 
 

 

 หมวดท่ี ๓ ผลการด าเนินการ 
๑. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                               
๒. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสดุการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                                                      
๔. การกระจายระดบัคะแนน (เกรด) 

ระบุจ านวนและรอ้ยละของนักศกึษาในแต่ละระดบัคะแนน 
๕. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้าม)ี 



มคอ. ๖ 
 

 ๒ 

 

 หมวดท่ี ๔   ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
๑. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบนัอดุมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานท่ีฝึก 
๒. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๓. การเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาและอปุสรรคในอนาคต  (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๕   การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๑. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  (ให้แนบผลการส ารวจ) 

๑.๑   ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน 
       ระบุขอ้วพิากษ์ทัง้ทีเ่ป็นจดุแขง็และจุดอ่อน 

๑.๒  ความเหน็ของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ / อาจารยท่ี์ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๒. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพ่ีเล้ียง 

๒.๑   ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน 
          ระบุขอ้วพิากษ์ทัง้ทีเ่ป็นจุดแขง็และจดุอ่อน 

๒.๒   ความเหน็ของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ / อาจารยท่ี์ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดท่ี ๖   แผนการปรบัปรงุ 
๑. การด าเนินการเพ่ือปรบัปรงุการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครัง้ท่ีผา่นมา 

สรปุยอ่การพฒันาทีส่ าคญัในปจัจุบนั อาท ิการพฒันาอย่างมอือาชพีส าหรบัคณะหรอืทีป่รกึษา
ประสบการณ์ภาคสนาม การปรบัประสบการณ์ภาคสนาม และแนวทางใหมข่องการจดัการเชงิคุณภาพ 
๒. ความก้าวหน้าของการปรบัปรงุการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครัง้ก่อน 

ระบุประเดน็ที่ระบุไว้ในครัง้ทีผ่่านมาส าหรบัการปรบัปรุงนอกเหนือจากขอ้ ๑  และอธบิายถงึ
ความส าเรจ็ ผลกระทบ  ในกรณทีีไ่มส่ าเรจ็ใหร้ะบุเหตุผล 
๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรงุส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ระบุขอ้เสนอพรอ้มก าหนดเวลาทีค่วรแลว้เสรจ็และผูร้บัผดิชอบ 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ระบขุอ้เสนอแนะต่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร หากมกีจิกรรมหรอืการด าเนินงานใดๆ ทีต่อ้ง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากภาควชิาหรอืสถาบนั หรอือาจจะมผีลกระทบต่อรายวชิาอื่นๆ ในหลกัสตูร 

---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ/อาจารยท์ีป่รกึษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม:…………………………… 
 ลงชื่อ.................................................. วนัทีร่ายงาน ...................................................... 
 

ชื่อผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร: ……………………………………………………………………………….. 
 ลงชื่อ.................................................. วนัทีร่บัรายงาน ................................................... 



 
มคอ. ๗   รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 

 
การรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร i(Programme Report) หมายถงึ การรายงานผล

ประจ าปีโดยผูป้ระสานงานหลกัสตูรหรอืผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเกีย่วกบัผลการบรหิารจดัการหลกัสูตร เช่น 
ขอ้มลูทางสถติขิองนกัศกึษาทีเ่รยีนในหลกัสตูร สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถาบนัทีม่ผีลกระทบ
ต่อหลกัสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวชิาในหลกัสูตร ประสทิธภิาพของการสอนในมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูแ้ต่ละด้าน การเทยีบเคยีงผลการด าเนินการกบัมาตรฐานอื่นๆที่ม ีสรุปผลการประเมนิ
หลกัสูตรจากความเหน็ของผู้ส าเรจ็การศกึษา ผูใ้ช้บณัฑติ ตลอดจนขอ้เสนอในการวางแผนและพฒันา 
รวมทัง้แผนปฏบิตักิารในการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง การรายงานผลดงักล่าวจะส่งไป
ยงัหวัหน้าภาควชิา/คณบด ีและใช้เป็นขอ้มูลในการศกึษาด้วยตนเองเพื่อปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร
เป็นระยะๆ และเป็นขอ้มลูในการรบัรองหลกัสตูรจากผูป้ระเมนิภายนอกไดด้ว้ย 

 
ประกอบด้วย ๙ หมวด ดงัน้ี 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  ข้อมลูเชิงสถิติ 
หมวดท่ี ๓ การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
หมวดท่ี ๔ ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 
หมวดท่ี ๕ การบริหารหลกัสตูร 
หมวดท่ี ๖ สรปุการประเมินหลกัสตูร 
หมวดท่ี ๗ คณุภาพของการสอน 
หมวดท่ี ๘ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจาก 

ผูป้ระเมินอิสระ 
หมวดท่ี ๙ แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 
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 ๑ 

รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร..........................ประจ าปีการศึกษา.............. 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๑   ข้อมลูทัว่ไป 
๑. หลกัสูตร  
๒. ระดบัคณุวฒิุ 
๓. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
๔. วนัท่ีรายงาน 
๕. ปีการศึกษาท่ีรายงาน 
๖. สถานท่ีตัง้ 

ระบุสถานทีต่ ัง้ทีว่ทิยาเขตหลกัและวทิยาเขตอื่น  ๆ หากมกีารเปิดสอนในหลายวทิยาเขต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๒   ข้อมลูเชิงสถิติ 
๑.  จ านวนนักศึกษาชัน้ปีท่ี ๑ ท่ีรบัเข้าในปีการศึกษาท่ีรายงาน                                            
๒.  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาในปีท่ีรายงาน   

๒.๑. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลกัสตูร    
๒.๒. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลกัสตูร   
๒.๓. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาหลงัก าหนดเวลาของหลกัสตูร    
๒.๔. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบ)ุ 
         สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จ านวน     ...............   คน 
         สาขา/สาขาวิชา………………………………………จ านวน    ...............   คน 

    สาขา/สาขาวิชา………………………………………จ านวน    ...............   คน 

๓.   รายละเอียดเก่ียวกบัอตัราการส าเรจ็การศึกษา 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร      

  ค านวณจากจ านวนนกัศกึษาทีจ่บการศกึษาตามขอ้ ๒.๒ และจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดทีร่บัเขา้
ในหลกัสตูรของรุน่ 

  ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัปจัจยัหลกั หรอื สาเหตุที่มผีลกระทบอย่างเด่นชดัต่อการส าเรจ็การศึกษา
ของนักศึกษา (เช่น การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็นปรญิญาบตัร     
หรอืการยา้ยสาขาวชิา ฯ) 
๔.  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผา่นตามแผนการศึกษาของหลกัสูตรในแต่ละปี 



มคอ. ๗ 
 

 ๒ 

๕.  อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
สดัส่วนของนกัศกึษาทีส่อบผ่านตามแผนก าหนดการศกึษาและยงัคงศกึษาต่อในหลกัสตูร

เปรยีบเทยีบกบัจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดของรุ่นในปีทีผ่่านมา 
         นักศึกษาชัน้ปีท่ี ๑ ท่ีเรียนต่อชัน้ปีท่ี ๒                        ......................... % 
         นักศึกษาชัน้ปีท่ี ๒ ท่ีเรียนต่อชัน้ปีท่ี ๓                        ......................... % 
         นักศึกษาชัน้ปีท่ี ๓ ท่ีเรียนต่อชัน้ปีท่ี ๔                        ......................... % 
๖.  ปัจจยั/สาเหตท่ีุมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
๗.  ภาวะการได้งานท าของบณัฑิตภายในระยะ ๑ ปี หลงัส าเรจ็การศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ารวจ ............................................................................. 
 

จ านวนแบบสอบถามท่ีส่ง  ....................... จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบั ........................                     
 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม   …………………………. 
 
การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกบัจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

การได้
งานท า 

ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงคจ์ะท างาน 
ยงัไม่ได้งานท า ตรงสาขาท่ี

เรียน 
ไม่ตรงสาขา

ท่ีเรียน 
ศึกษาต่อ สาเหตอ่ืุน 

จ านวน      
ร้อยละ      

 

๘.  การวิเคราะห์ผลท่ีได้  
วเิคราะหผ์ลการเปลีย่นแปลงหรอืแนวโน้มของการไดง้านท า โดยใชข้อ้มลูภาวะตลาดแรงงาน 

ภาวะเศรษฐกจิ และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีผ่่านมาและสถาบนัอื่นทีเ่ปิดสอนสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนั 
เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูร 

หมวดท่ี ๓   การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
๑.   การเปล่ียนแปลงภายในสถาบนั (ถ้ามี) ท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสตูรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 
๒.   การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบนั (ถ้ามี) ท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

หมวดท่ี ๔   ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 
๑.   สรปุผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา     

ระบุรายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมดพรอ้มจ านวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน  จ านวนนักศกึษาทีส่อบ
ผ่านแต่ละรายวชิาและการกระจายของระดบัคะแนน 



มคอ. ๗ 
 

 ๓ 

๒.   การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
ระบรุหสัและชื่อรายวชิาทีม่กีารแจกแจงระดบัคะแนนไม่ปกต ิเช่น นักศกึษาไดร้ะดบัคะแนนสูงมาก

หรอืต ่าเกนิไป หรอืต่างไปจากเกณฑม์าตรฐานการให้ระดบัคะแนนในแต่ละรายวชิา หรอืนักศกึษาสอบ
ตกมากเกินไป การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธี การ
ตรวจสอบสาเหตุความผดิปกต ิ เหตุผลที่ท าให้เกดิความไม่ปกตจิากขอ้ก าหนดหรอืเกณฑท์ี่ตัง้ไว้ และ
มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  (หากจ าเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมนิและแนวทางการแก้ไข      
ทีไ่ดด้ าเนินการมาแลว้ดว้ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  
๓.๑  รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตผุลท่ีไม่ได้เปิดสอน 
     ให้ระบุรหสัและชื่อรายวชิาทีไ่ม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พรอ้มทัง้อธบิายเหตุผลที่ไม่ได้

เปิดสอนและมาตรการทดแทนทีไ่ดด้ าเนินการ (ถ้าม)ี เช่น เป็นรายวชิาแกนทีต่้องเปิดตามแผนการศกึษาแต่ขาด
ผูส้อน หรอืจ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนน้อยเกนิไป และได้ด าเนินการปรบัแผนการเปิดรายวชิา
เพื่อเป็นการประกนัว่า นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนตามแผนการศกึษาไดใ้นภาคการศกึษาต่อไป 

๓.๒  วิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
     ใหร้ะบุรหสัและชื่อรายวชิา สาระหรอืหวัขอ้ทีข่าด สาเหตุทีไ่มไ่ดส้อนสาระหรอืหวัขอ้ดงักล่าว 

พรอ้มวธิแีกไ้ข (ถา้ม)ี เช่น สาระทีข่าดและจ าเป็นตอ้งสอนเพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานของรายวชิาอื่นไดเ้พิม่หวัขอ้
หรอืสาระทีข่าดในรายวชิาทีส่งูขึน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

หมวดท่ี ๕   การบริหารหลกัสตูร 
๕.๑  การบริหารหลกัสตูร 
 ใหร้ะบุปญัหาในการบรหิารหลกัสตูร ผลกระทบของปญัหาต่อสมัฤทธผิลตามวตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูร แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาในอนาคต 
 

หมวดท่ี ๖   สรปุการประเมินหลกัสตูร 
๑.   การประเมินจากผูท่ี้ก าลงัจะส าเรจ็การศึกษา   (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 
       วนัท่ีส ารวจ ............................. (ใหแ้นบผลการส ารวจมาประกอบดว้ย) 

๑.๑.  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน และข้อคิดเหน็ของคณาจารยต่์อผลการประเมิน 
๑.๒.  ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมินข้อ ๑.๑   

๒.  การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
อธบิายกระบวนการประเมนิ โดยประเมนิจากผูใ้ชบ้ณัฑติ หรอื ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง และจากภายนอก  
๒.๑. ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน และข้อคิดเหน็ของคณาจารยต่์อผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 

๒.๒. ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมินข้อ ๒.๑  (ถ้าม)ี 
๓.  การประเมินคณุภาพหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ 



มคอ. ๗ 
 

 ๔ 

หมวดท่ี ๗   คณุภาพของการสอน 
๑. การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

๑.๑  รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 
    ระบุรหสัและชื่อรายวชิาทีม่กีารประเมนิคุณภาพการสอนพรอ้มวธิกีารประเมนิ เช่น ประเมนิ

โดยนกัศกึษา เป็นตน้ และแผนปฏบิตักิารทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ 
๑.๒  ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

๒.  ประสิทธิผลของกลยทุธก์ารสอน  
ระบุขอ้คดิเหน็ต่อแผนการสอน กลยทุธแ์ละวธิกีารสอนทีใ่ชใ้นรายวชิาเพื่อพฒันาสาระการเรยีนรู้

ต่างๆ ทีก่ าหนดในรายวชิา ใหด้รูายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมนิและ
ปรบัปรงุหลกัสตูรประกอบ อยา่งไรกต็ามไมไ่ดเ้ป็นการประเมนิผูส้อน แต่เป็นการประเมนิภาพรวมของ
การสอนจากขอ้คดิเหน็ของนกัศกึษาเพื่อน าผลมาปรบักลยทุธแ์ละวธิกีารสอนต่อไป 

๒.๑  สรปุข้อคิดเหน็ของผู้สอน และข้อมลูป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ    
       สรุปขอ้เสนอแนะของผู้สอน และความเหน็จากบุคคลภายนอกต่อสมัฤทธผิลของการสอนและ

มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ใหร้ะบุปญัหาทีพ่บพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหาหรอือุปสรรคใหด้ขีึน้  
๒.๒ แนวทางแก้ไข/ปรบัปรงุ      

 แผนด าเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ (เช่น การฝึกอบรมหรอืการให้ค าแนะน า 
หรอืการแก้ปญัหาวธิกีารอื่นใหผู้ส้อน รวมทัง้การปรบัเปลีย่นแผนก าหนดการศกึษา)  ควรระบุรายวชิาที่
ไดแ้กไ้ขหรอืปรบัเปลีย่น  
๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อชีแ้จงหลกัสตูร ม ี          ไมม่ ี              
หากมกีารปฐมนิเทศใหร้ะบุจ านวนอาจารยใ์หม ่ 
จ านวนอาจารยท์ีเ่ขา้รว่มปฐมนิเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑. สรปุสาระส าคญัในการด าเนินการ 

๓.๒. สรปุการประเมนิจากอาจารยท์ีเ่ขา้รว่มกจิกรรมปฐมนิเทศ 

๓.๓. หากไม่มกีารจดัปฐมนิเทศ ใหแ้สดงเหตุผลทีไ่มไ่ดด้ าเนินการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน 

๔.๑. กจิกรรมทีจ่ดัหรอืเขา้ร่วม   
     ใหร้ะบกุจิกรรมทีส่ถาบนัฯจดัหรอืหน่วยอื่นทีไ่มใ่ช่สถาบนัฯจดั จ านวนอาจารย ์และบุคลากร
สายสนับสนุนทีเ่ขา้รว่มแต่ละกจิกรรม 

๔.๒. สรปุขอ้คดิเหน็ และประโยชน์ทีผู่เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดร้บั (สรปุจากผลการประเมนิของ
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม) 



มคอ. ๗ 
 

 ๕ 

หมวดท่ี ๘   ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูร 
  จากผูป้ระเมินอิสระ 

๑.  ข้อคิดเหน็หรือสาระท่ีได้รบัการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเหน็ของหลกัสตูร/
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูรต่อข้อคิดเหน็หรือสาระท่ีได้รบัการเสนอแนะ 
๒. การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสตูร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๙   แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 
๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผา่นมา  

 ระบุแผนการด าเนินการแต่ละแผน ก าหนดเวลาทีแ่ลว้เสรจ็ ผูร้บัผดิชอบ ความส าเรจ็ของแผน 
และเหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็ 
๒.  ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

 ๒.๑. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร ( จ านวนหน่วยกติ รายวชิาแกน  รายวชิาเลอืก ฯ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒. ขอ้เสนอในการเปลีย่นแปลงรายวชิา (การเปลีย่นแปลง เพิม่หรอืลดเนื้อหาในรายวชิา        
การเปลีย่นแปลงวธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิา ฯ)  

๒.๓. กจิกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน    
๓. แผนปฏิบติัการใหม่ส าหรบัปี  ............. 
 ระบุแผนปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดว่าจะสิน้สุดแผน และผูร้บัผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  :________________________________ 
 

ลายเซน็  :__________________________  วนัทีร่ายงาน:____________ 
 

ประธานหลกัสตูร  :______________________________- 
 

ลายเซน็  :__________________________  วนัทีร่ายงาน:____________ 
 

เหน็ชอบโดย    ________________________    (หวัหน้าภาควชิา) 
 

ลายเซน็  :__________________________              วนัที:่____________ 
 

เหน็ชอบโดย    ________________________(คณบด)ี 
 

ลายเซน็  :    __________________________          วนัที ่  :____________ 
 

เอกสารประกอบรายงาน 
๑. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
๒. วธิกีารใหค้ะแนนตามก าหนดเกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
๓. ขอ้สรปุผลการประเมนิของบณัฑติทีจ่บการศกึษาในปีทีป่ระเมนิ 
๔. ขอ้สรปุผลการประเมนิจากบุคคลภายนอก  



ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
(๑) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐ มสี่วนรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 
(๒) มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.๒ ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิหรอื 

มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 
(๓) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 
(๔) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

(๕) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 
(๖) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ทีก่ าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ 

(ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
(๗) มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.๗ ปีทีแ่ลว้   
(๘) อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
(๙) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไมน้่อย

กว่ารอ้ยละ ๕๐ ต่อปี 
(๑๑) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกว่า ๓.๕ 

จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 
(๑๒) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

 
สถาบนัอุดมศกึษาอาจก าหนดตวับ่งชี้เพิม่เตมิ ให้สอดคล้องกบัพนัธกิจและวตัถุประสงค์ของ

สถาบนัฯ หรอืก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานทีส่งูขึน้ เพื่อการยกระดบัมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้
ในรายละเอยีดของหลกัสตูร  

สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้ร ับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิตอ้งมผีลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีท้ ัง้หมด  อยู่ในเกณฑด์ต่ีอเนื่อง 
๒ ปีการศกึษาเพื่อตดิตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทัง้นี้เกณฑก์ารประเมนิผ่านคอื มกีารด าเนินงาน
ตามขอ้ ๑–๕ และอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐ ของตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุไวใ้นแต่ละปี 

 



คณะอนุกรรมการจดัท ากรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาของประเทศไทย 
 

 ๑. เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา   ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา รองประธานอนุกรรมการ 
  (นางสาวจริณ ี ตนัตริตันวงศ)์ 
 ๓. ศาสตราจารยอ์ดุลย ์ วริยิเวชกุล อนุกรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารยไ์พฑรูย ์ สนิลารตัน์ อนุกรรมการ 

๕.  รองศาสตราจารยส์ุนทร โสตถพินัธุ ์          อนุกรรมการ 
๖.  รองศาสตราจารยส์ุคนธช์ื่น  ศรงีาม          อนุกรรมการ 

 ๗. ผูอ้ านวยการส านกังานรบัรองมาตรฐาน อนุกรรมการ 
  และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
                 (ศ.กติตคิุณสมหวงั พธิยิานุวฒัน์) 
 ๘. ผูแ้ทนสมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
                          (นายชวลติ หมืน่นุช) 
 ๙. ผูแ้ทนส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร อนุกรรมการ 
 ๑๐. ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อนุกรรมการ 
                          (นางชลลดา จติตวิฒันพงศ)์ 
 ๑๑. ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา อนุกรรมการ 
                          (นายสทิธพิงศ ์ยวุจติต)ิ 
 ๑๒. ผูแ้ทนส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา อนุกรรมการ 
                          (นางสาวสุทธาสนิี วชัรบลู) 
 ๑๓. ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
                          (นายวสิุทธิ ์ จริาธยิตุ) 
 ๑๔. ผูอ้ านวยการส านกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษา   อนุกรรมการและเลขานุการ 
                          (นางวราภรณ์  สหีนาท) 
 ๑๕. เจา้หน้าทีส่ านกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษา     ผูช้่วยเลขานุการ 
                          (นายชวนสทิธิ ์ สุชาต)ิ 
 ๑๖. เจา้หน้าทีส่ านกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษา ผูช้่วยเลขานุการ 
                          (นางสาวนิภาพรรณ  แก่นคง) 
 
   
 
 
 
 

จ 
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