
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง  แนวทางการปฏิบัตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ  

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

เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือ
วันที่ ๔ มิถุนายน พ .ศ . ๒๕๕๒ จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังตอไปน้ี 

  ๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแตละระดับและสาขา/
สาขาวิชาซึ่ งครอบคลุมหัวขอตางๆ  ตามแบบ  มคอ .๑  ทายประกาศนี้  เ พ่ือให รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรตอไป 

๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดสองวิธี ดังน้ี 
                     ๒.๑  ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒิน้ัน เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 
   ๒.๒  ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวง 
ศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิน้ัน  

 ๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน โดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามแบบ มคอ.๒ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ทายประกาศนี้  

๔. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ 
หลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน 

   ๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ  

๖ . ใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒิน้ันๆ และธํารงไวซ่ึงคุณภาพมาตรฐานดังกลาว โดยดําเนินการ ดังน้ี 

 



 

๒ 
 

๖.๑  พัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการ  วธิีการสอนและวธิกีารวัดผลอยางตอเน่ือง 
  ๖.๒  จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพออยางมี

คุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพื่อใชทรัพยากรรวมกันใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

๖.๓  จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทีค่รอบคลุมมาตรฐานผล 
การเรียนรูในทุกๆ ดาน ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 
   ๖.๔  จัดใหมีการรายงานผลการจัดการศึกษาเปนรายวิชา ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ทุกภาคการศึกษา และเปนรายหลักสูตรทุกปการศึกษา โดยมีหัวขอตามแบบ มคอ.๕ 
มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับที่แนบทายประกาศนี้ 
     ๖.๕  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเน่ือง และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปการศึกษา  
   ๖.๖  ประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนาอยางตอเน่ืองอยางนอยทุกๆ ๕ ป 

๗.  ใหสถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเน่ืองทุกหลักสูตร  โดยดําเนนิการดังน้ี 
   ๗.๑  กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
   ๗.๒  ดําเนินการประกันคณุภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร 
   ๗.๓  รายงานผลการดําเนินการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ  
   ๗.๔  นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมยัอยูเสมอ  

๘.  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรใหม/ปรับปรุงที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลว
อยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
   ๘.๑  เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและได
แจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น 
    ๘.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป 
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเติม   ผลการ
ประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด    จึงจะ
ไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ป หรือนอยกวาใหพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน 
 



 

๓ 
 
    ๘.๓  หลักสูตรใดที ่ไมไดร ับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
ปรับปรุงตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
    ๘.๔  กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับ
ดูแลใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ  โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการ
เผยแพร  หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการ
เผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

๙.  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเน่ือง กรณีที่พบวาไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด ใหมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                 ๑๐.  ขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวของปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบทายประกาศนี้ 
   
    ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

                       

                   (ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช) 
             ประธานกรรมการ 
                                                          คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

แผนภูมิแสดงแผนภูมิแสดงขั้นตอนขั้นตอนการการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯฯ  
   
 

 
 
 
                                       
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ดานการบริหารจัดการ  ดานการสรางและพัฒนาสังคม 
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู

 

ดานคุณภาพบัณฑิต 

Teaching Unit 
(POD Network) 

รายละเอียดของหลักสูตร 
(Programme Specification) 

รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) 

(Course + Field Experience 
Specifications) 

กระบวนการเรียนการสอน 
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

 

การวัดและประเมินผล 
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต) 

 

รายงานรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
(Course + Field Experience Reports) 

 

รายงานประจําภาคและประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report) 

5 ป 

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา 

 

เสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติ 

เสนอ 

สกอ. 
รับทราบ 
หลักสูตร 
และ 

บันทึกไว 
ในฐาน 
ขอมูล 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/ 
สาขาวิชาตาง ๆ 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา 

หลักเกณฑการเทียบโอน 

เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ 

ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

การจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม 

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม) 

สกอ 

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF 

ไมใช 

การอุดมศึกษา  

กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง 

มหาวิทยาลยั 

1 

1 

เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ    
ไดมาตรฐาน 

TQF 

ใช 

ทุกป 

๑๕ ก.ค. ๕๒ 



 

 
 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และ 

แนวทางการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบทาย 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง   แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
คํานํา 

 
 เอกสารแนวทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทาง
การปฏิบัติ ประกอบดวย ๓ สวน ดังน้ี 
 
 สวนที่ ๑    สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
      ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญที่ตองการใหความรูความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน ความหมาย หลักการสําคัญ วัตถุประสงคของการจัดทํา
โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนตน 
 
 สวนที่ ๒    ข้ันตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ  

              ประกอบดวยขั้นตอนและรายละเอียดที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการเพ่ือใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซ่ึงสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
 สวนที่ ๓  ภาคผนวก 
      ประกอบดวย แบบฟอรมตางๆ ที่จะตองใชในการดําเนินการ ๗ แบบฟอรม ดังน้ี 

๑. แบบ มคอ. ๑   มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....................สาขา/สาขาวิชา................. 
๒. แบบ มคอ. ๒   รายละเอียดของหลักสูตร 
๓. แบบ มคอ. ๓   รายละเอียดของรายวิชา 
๔. แบบ มคอ. ๔   รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
๕. แบบ มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
๖. แบบ มคอ.  ๖   รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
๗. แบบ มคอ. ๗   รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ก 



 

สารบัญ 
 หนา 

คํานํา ก 
สวนที่ ๑ สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ  
๑.  ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ ๒ 
๒.  หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ๒ 
๓.  วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ๓ 
๔.  โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ ๔-๑๗ 

๔.๑  ระดับคุณวุฒิ ๔ 
๔.๒  การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
       ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย           

๖ 

๔.๓  มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ    ๗ 
๔.๔  ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ๑๕ 
๔.๕  จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา ๑๖ 
๔.๖  การกําหนดชื่อคุณวุฒิ ๑๖ 
๔.๗  การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ ๑๗ 

๕.  ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ  จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตร ๑๘ 
และมาตรฐานผลการเรียนรู  

๖.  คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ ๑๙ 
๗.  การทวนสอบมาตรฐาน ๒๓ 
๘.  ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน ๒๔ 
๙.  สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๒๕ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ  
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๒๕ 
สวนที่ ๒  ข้ันตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
               แหงชาต ิ

 

๑.  การพัฒนามาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดบัคุณวุฒิ ๒๖ 
๒.  การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) ๓๐ 
๓.  การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และประสบการณ ๓๓ 

ของภาคสนาม (Field  Experience  Specification)  
๔.  การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบนัอุดมศึกษา ๓๓ 
๕.  การเสนอหลักสูตรตอสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓๓ 
๖.  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๓๔ 
๗.  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report)  ๓๔ 

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)  
(ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report)  

 



 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
๘.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๓๕ 
๙.  การเผยแพรหลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ๓๖ 

ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร  (Thai  Qualifications  
Register : TQR)  

๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ๓๗ 
การอุดมศึกษา  

 
        
 

สวนที่ ๓  ภาคผนวก         ข 
     ๑.  แบบ  มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา...........สาขา/สาขาวชิา....... 
     ๒.  แบบ  มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
     ๓.  แบบ  มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
     ๔.  แบบ  มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
     ๕.  แบบ  มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
     ๖.  แบบ  มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
     ๗  แบบ  มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๑ 
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 
 โลกยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอส่ือสารเปนอยางมาก     
ในดานการศึกษา เกิดการเคลื่อนยายของนักศึกษา ครู  อาจารย และบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากตางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ นอกจากน้ี ผูที่ทํางานและตองการศึกษาเพิ่มเติม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานมีจํานวนมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีความใกลเคียงกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีอ่ืนๆ 
เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการเคลื่อนยายของนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต และนับตั้งแต
การประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศ
อิตาลีเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเกิดขอตกลง Bologna Process ประเทศตาง  ๆในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน        
ระบบการจัดการศึกษา ที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ     
และขยายผลการดําเนินการไปตามประเทศตางๆ ทั่วโลก 

สําหรับประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการ
เนนหนักใหปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหา
เปนและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยี  
ราชมงคลขึ้นเปนมหาวิทยาลัย การเปดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และใหอิสระในการดําเนินการ
แกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความ
หลากหลาย มีการขยายตัวเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางทั่วถึง 
ทามกลางสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลาน้ีกอใหเกิดปญหาตามมา กลาวคือ จะทําอยางไรใหสังคมเชื่อม่ัน
ไดวาคุณวุฒิที่บัณฑิตไดรับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงกันได 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา        
ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพ่ือเปน
เคร่ืองมือในการนํานโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเก่ียวกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติในสวนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปน
รูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู 
(Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซ่ึงเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ 
และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเขาใจไดตรงกันและ
เชื่อม่ันถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันไดกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ  



 ๒

๑.  ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
ซ่ึงประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเช่ือมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสู
ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซ่ึงเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ 
ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปด
โอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซ่ึงเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ ใหความม่ันใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
๒.  หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 ๒.๑  ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
ไดอยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการ
พัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใหม่ันใจวา บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง 
 ๒.๒  มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐาน  
ขั้นต่ําเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เก่ียวของไดเขาใจและ
ม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากน้ันจึงพิจารณาถึงองคประกอบอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรูน้ันอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ  
 ๒.๓  มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและ
เชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ 
 ๒.๔  มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับ
และเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปน
ระบบ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน 



 ๓

ไดอยางหลากหลาย โดยม่ันใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซ่ึงจะ
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ  
เปนที่ พึงพอใจของผู ใชบัณฑิต และเปนคนดีของสังคม ชวยเพิ่มความเขมแข็งและขีดความสามารถ             
ในการพัฒนาประเทศไทย 
 
๓.  วัตถุประสงคของการจดัทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ๓.๑ เพ่ือเปนกลไกหรือเคร่ืองมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๔๕ เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม ดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
 ๓.๒ เพ่ือกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู
ของบัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตางๆ และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
และผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลัก และเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน 
วิธีการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา  

๓.๓ เพ่ือเชื่อมโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพ่ือบุคคลจะไดมี
โอกาสเพ่ิมพูนความรูไดอยางตอเน่ืองและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและ
โปรงใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆ กับนานาประเทศได 

๓.๔ เพ่ือชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการ
ประกันคุณภาพภายนอกเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน  

๓.๕  เพ่ือเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความม่ันใจใน
กลุมผูที่เก่ียวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและ
ตางประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม  จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี  

๓.๖ เพ่ือประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และการ
รับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

๓.๗. เพ่ือใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา 
๓.๘. เพ่ือนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับสถาบัน 

อุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง  
 
 



 ๔

๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ๔.๑  ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)  
  ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของระดับสติปญญาที่ตองการ และความ
ซับซอนของการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ       
ยังกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเขาหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวย เพราะเปนพ้ืนฐาน             
ความรู ความสามารถที่สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มตนที่ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) และสิ้นสุดที่ระดับที่ 
๖ ปริญญาเอก ดังน้ี 
   ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) 
   ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี 
   ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ระดับที่ ๔ ปริญญาโท 
   ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก  
   

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สงูขึน้ 
แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงอาจขึ้นอยูกับคะแนน
เฉลี่ยสะสม หรือเง่ือนไขอ่ืนเพ่ือใหม่ันใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ       
ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบงสายวิชาเปน ๒ สาย ไดแก สายวิชาการ เนนศาสตรบริสุทธิ์
ทางดานศิลปศาสตรหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชาน้ันๆเปนหลกั 
ไมไดสัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซ่ึงมุงเนนการศึกษาในลักษณะของ
ศาสตรเชิงประยุกต เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและทักษะระดับสูงซ่ึงจําเปนตอการประกอบอาชีพ และ
นําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและการ
ดํารงชีพในชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวของกับความเขาใจ การวิจัยและความรู
ทางทฤษฎีในสาขา /สาขาวิชาและสาขา /สาขาวิชาอ่ืนที่ เ ก่ียวของอยางทั่วถึง และพัฒนา
ความสามารถในการคิดและการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับทุกสถานการณ อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้ง
สองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกัน ซ่ึงควรสะทอนใหเห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญ
และในชื่อปริญญา ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสาย
วิชาหนึ่งได ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเง่ือนไขบางประการของการเขาศึกษาได เพ่ือใหผูเรียนมี
พ้ืนฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอสําหรับการศึกษาตอในระดับน้ันๆ และบรรลุผลการเรียนรู
ตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง 
 
 



 ๕

               โครงสรางของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ซึ่งเชื่อมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงสูอีกระดับหน่ึงที่สูงข้ึน  ดังแผนภูมิตอไปน้ี 

 
 

ระดับ ปริญญาทางสายวิชาการ  ปริญญาทางสายวิชาชีพ 
    

   ๖ 
ปริญญาเอกทางการวิจัย  

(ปร.ด.) 

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

  

 

   ๕ 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 

 

  

 

   ๔ 
ปริญญาโททางการวิจัย  
(เชน ศศ.ม., วท.ม.) 

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

  

 

   ๓ 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

  

 

   ๒ 
ปริญญาตรี 

(เชน ศศ.บ., วท.บ.) 

 ปริญญาตรี ( เชน บธ.บ., วศ.บ., 
ศษ.บ., ทล.บ.) 

  

   

   ๑ 

 อนุปริญญา (๓ ป) 
 

 

  

 
  - 

 

แรกเขา 
   

หมายเหตุ :   เสนทึบ แสดงถึง เสนทางการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิ 
   เสนประ แสดงถึง เสนทางท่ีเปนไปไดในการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิและสายวิชา 
     แตอาจตองศึกษาเพ่ิมเติมในการเปล่ียนเสนทางการศึกษาเพ่ือใหมั่นใจวานักศึกษา  
     มีพ้ืนฐานความรูและทักษะท่ีจําเปนเพียงพอ สําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ 
       



 ๖

 ๔ .๒   การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
                   การเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง  
จากประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด
ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย ๕ ดาน ดังน้ี              

(๑)  ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยใน
การประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความ 
สามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม  

(๒)  ดานความรู  (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด 
และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

(๓)  ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ 
ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 

(๔)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง  
ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ  ตอตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบ ในการ
เรียนรูของตนเอง 

(๕)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถติ ิ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  นอกจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน 
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตอง
เพ่ิมการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
 

  มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียน
พัฒนาขึ้นจากการเรียนรูทั้ง 5 ดานที่ไดรับการพัฒนาระหวางการศึกษา จากการเรียนและการเขา
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู 
ความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลาน้ันไดอยางเปนที่เชื่อถือเม่ือเรียนจบในรายวิชา
หรือหลักสูตรนั้นแลว 
    มาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งมีอยางนอย ๕ ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผล
การเรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพ่ิมขึ้น เม่ือ
ระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับที่สูงขึ้น 
ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาดวย 



 ๗

  มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวา
บางสาขา/สาขาวิชานักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย        
นักบัญชี และนักกฎหมาย เปนตน 
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานทักษะทางปญญา จะเก่ียวของ
โดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา /
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบมุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุ
มาตรฐานผลการเรยีนรูดานเหลาน้ี 
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมว าจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา /
สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู ดานนี้ แตสําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/
สาขาวิชาที่เก่ียวของโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูน้ีจะตองเนนใหมีความชํานาญมากกวา
นักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ เชน นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมี
ความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.๓  มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ   
   มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับแรกเขา (สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย) 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพ้ืนฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษา
จะตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มีพ้ืนฐานความรูและทักษะ  
เพียงพอที่จะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พ้ืนฐานในที่น้ีรวมถึงความรู
ความสามารถในสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มีความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค และประยุกตใชความรูและทักษะทางปญญาเหลาน้ันเขา
กับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณใหมๆ ได ซ่ึงนักเรียนบางคนอาจมีพ้ืนความรูและทักษะที่
จําเปนสําหรับสาขาวิชาที่เขาเรียนไมเพียงพอ ตองเสริมความรูพ้ืนฐานเพื่อใหม่ันใจวานักเรียนมีทักษะท่ี
จําเปนทางภาษา ทักษะทางการเรียน และพ้ืนฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับอุดม 
ศึกษาไดสําเร็จ ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะตองมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ในแตละดาน ดังน้ี 
  (๑)  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

 มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิบัติตนไดอยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยมสวนตัวดวยความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาซ่ึงเปนความขัดแยง
ทางคานิยม สามารถสรุปผลการโตแยงและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ไดทําลงไป  
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(๒) ดานความรู 
มีความเขาใจอยางครอบคลมุถึงความรู และทักษะที่สําคญัในกลุมสาระการเรียนรู 

ทั้ง ๘ กลุม ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
กลุมพัฒนาบุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
ภาษาตางประเทศ มีการเพ่ิมเติมองคความรูในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพ่ือเตรียมความพรอม
ในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา 

(๓)  ดานทักษะทางปญญา 
      มีความเขาใจในแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่สํ าคัญในวิชาที่ศึกษา             

มีความสามารถในการประยุกตใชความรูความเขาใจที่ลึกซ้ึงในการวิเคราะหขอโตแยงและปญหาใหม  ๆ      
ในวิชาตางๆ ที่เรียนและในชีวิตประจําวัน ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่เก่ียวของกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอ่ืนๆ สามารถประยุกตความเขาใจ     
อันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใชในการวิเคราะหปญหาเหลาน้ัน 

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่ม 

และพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอ่ืนๆ ของตนเองไดโดยมีการแนะนําบาง
เล็กนอย สามารถที่จะไววางใจใหทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัย  
การแนะนําปรึกษาแตเพียงเล็กนอย สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือจุดมุงหมาย
รวมกัน 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     สามารถใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจนใชทักษะทาง 
คณิตศาสตรขั้นพ้ืนฐานในการแกไขปญหาในการศึกษาในการทํางาน และในสภาพแวดลอมของสงัคม 
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ระดับที่  ๑  อนุปริญญา (๓ ป) 

 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๑  อนุปริญญา (๓ ป) อยางนอย
ตองเปนดังน้ี 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนหรือของกลุม ตระหนักและประพฤติปฏิบัติได

อยางสอดคลองกับระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคําปรึกษาเม่ือจําเปน สามารถระบุและ
ประเมินผลกระทบจากการกระทําของตนที่มีตอผูอ่ืนในสถานการณที่อาจนําไปสูขอขัดแยงทางคานิยมหรือ
ความสําคัญกอนหลังก็สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแยงน้ันไดอยางชัดเจน และสามารถตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ควรกระทําได 
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 (๒) ดานความรู 
  มีความรูทั่วไปเก่ียวกับขอบขายและลักษณะของสาขาวิชาที่เรียน และรูลึกใน

ความรูบางสวนในสาขา รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลักการท่ีสําคัญ มีความเขาใจในปญหาและ
งานวิจัยใหมๆ สําหรับหลักสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพหรือผูชวยนักวิชาชีพ 
นักศึกษาจะตองมีความรูเก่ียวกับพัฒนาการใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรู
เก่ียวกับขอกําหนดทางเทคนิคและขอบังคับที่เก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ 

(๓) ดานทักษะทางปญญา             
สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางเทคนิคและขอมูลการวิจัย และใช 

ในการปฏิบัติโดยอาศัยคําแนะนําเพียงเล็กนอย สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
ที่เก่ียวของในการทํางานในการวิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีในการแกไข 
รวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบของการตัดสินใจ 

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมทํางานที่

มีจุดมุงหมายรวมกัน มีภาวะผูนําในกลุมขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ไดรับมอบหมาย  
สามารถคนหาขอบกพรองในความรูและทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ือการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถใชเทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตรพื้นฐานในการศึกษาคนควา

และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ
วิเคราะหปญหา คนควาหาขอมูล และการจัดทําการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพ่ือนําเสนอ ผลการวิเคราะหและสรุปผล
อยางกระชับในรูปแบบที่ถูกตอง 
 
ระดับที่ ๒  ปริญญาตรี       
          มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อยางนอยตอง
เปนดังน้ี 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจ       

ทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ เปน
แบบอยางที่ดี เขาใจผูอ่ืน และเขาใจโลก เปนตน 

(๒) ดานความรู   
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและ

ทฤษฎีในองคความรูที่เก่ียวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของ



 ๑๐

ความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของกับการแกปญหาและ
การตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ      

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ 

หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ 
ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับ
หลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม  

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ 

สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรม
ใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเน่ือง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใช 

เทคนิคทางสถิต ิหรือคณิตศาสตรที ่เกี ่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอ          
แนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล         
แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่
แตกตางกันได 
 
ระดับที่ ๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อยางนอยตองเปนดังน้ี 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใชการวินิจฉัย

ทางคานิยม ทางศีลธรรม ทางความรูสึกของผูอ่ืน ทางคานิยมพ้ืนฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณที่เก่ียวของกับความ
ขัดแยงทางคานิยมและความสําคัญกอนหลัง แสดงออกซ่ึงความซื่อสัตยสุจริตอยางสมํ่าเสมอโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมระหวางเปาหมายและจุดประสงคสวนตัวและสวนรวม เปนแบบอยางและ
เปนผูนําในการทํางานทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน 



 ๑๑

(๒) ดานความรู 
มีความรูระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมี

ความรูในสาขาอ่ืนที่เก่ียวของหรือสัมพันธกัน มีความรูเก่ียวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของความกาวหนาตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ไดรับการ
ยอมรับ  

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎี และประสบการณทางภาคปฏิบัติ เพ่ือศึกษา

ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอน สามารถระบุแหลงขอมูลหรือเทคนิคการวิเคราะหเพิ่มเติมตามที่
ตองการและคํานึงถึงสถานการณจริงที่แตกตางกันในการวิเคราะหประเด็น สรุปผลและการ
จัดทําขอเสนอในการแกไขปญหาหรือกลยุทธในการปฏิบัติ  

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเองและเปนกลุมในสถานการณที่หลาก  

หลายรวมทั้งสถานการณใหมหรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบ
อยางสูงในหนาที่การงานหรือสถานการณอ่ืนๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะ
ใหมๆ และความรูที่ตองการ ทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถประยกุตใชเทคนิคการวิเคราะหที่หลากหลายอยางชาญฉลาดในการศึกษา 

คนควาและเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน 
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร   
ตอกลุมบุคคลตางๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง 
 
ระดับที่ ๔   ปริญญาโท 
             มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อยางนอยตอง
เปน ดังน้ี 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม   
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย

คํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ 
เพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจน        
มีหลักฐาน และตอบสนองปญหาเหลาน้ันตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของ
ปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ ริเร่ิมในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู
เพ่ือการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการ
สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและใน
ชุมชนที่กวางขวางขึ้น 



 ๑๒

(๒) ดานความรู  
มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน

หลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ  
ในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพน้ันอยางลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ 
ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง

วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา 
สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม  ๆโดยการบูรณาการ
ใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง     
ในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและ
ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญ
หรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซ่ึงขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ   
 (๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ  

สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวย
ตนเองสามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ 
แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกลุม 
 (๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   
ไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการ
นําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ 
 
 



 ๑๓

ระดับที่ ๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรชั้นสูง   
อยางนอยตองเปน ดังน้ี  
 (๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพได ในกรณีที่ปญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือขอมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติไมเพียงพอ   
ก็สามารถวินิจฉัยไดอยางเที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของคานิยมและหลักการที่ดี แสดงออก
หรือสื่อสารขอสรุปโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ริเริ่มการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพ่ือ
การทบทวนและปรับปรุงแกไข สงเสริมผูอ่ืนอยางจริงจังในการใชวิจารณญาณที่ประกอบดวย
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงภาวะผูนําในการสงเสริม
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 

(๒) ดานความรู  
มีความรูอยางลึกซ้ึงและทันสมัยเก่ียวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

ในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบตอสาขาวิชา ตระหนักถึง
การดําเนินการวิจัยในปจจุบันและทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซ่ึงจะมี
ผลตอความเชื่อม่ันในการตัดสินใจอยางมืออาชีพ มีความรูและความเขาใจในกฎ ระเบียบและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพอยางลึกซ้ึงในสาขาวิชา  

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
  สามารถวิเคราะหสถานการณใหมๆ ที่ซับซอน และใชความรูทางการวิจัยและการ
ปฏ ิบัติลาสุดในการพัฒนาและใชวิธีการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเร่ิมและ
วิเคราะหปญหาท่ีซับซอนไดอยางเขมขนโดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจาก
แหลงตาง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพรอมทั้งแปลความหมาย และแปลง
ผลที่เกิดขึ้นน้ีใหเปนความรูทั่วไปที่จะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใชทักษะทางปญญาอยาง
สมํ่าเสมอเม่ือตองปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 
 (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ และสามารถริเร่ิมกิจกรรมทางวิชาชีพใน
สาขาวิชาของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองไดอยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพ่ือ 
พัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการทํางานและวางแผน
สําหรับการปรับปรุง ปฏิบัติตอผูอ่ืนและผูรวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกความเปนผูนําในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน 
 (๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถ



 ๑๔

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ   
 

ระดับที่ ๖  ปริญญาเอก   
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก อยางนอย    

ตองเปน ดังน้ี 
(๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

สามารถจัดการเก่ียวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวย
หลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอ่ืนที่จะไดรับผลกระทบ ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบัน
เพ่ือทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการ
สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 

(๒) ดานความรู  
   สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซ้ึงใน
องคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดที่เปนรากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น    
รูเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซ่ึงเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรับหลักสูตร
ในสาขาวิชาชีพ จะตองมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใน
วิชาชพี ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เก่ียวของซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชา
ที่ศึกษาคนควา 
 (๓) ดานทักษะทางปญญา 
  สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการ
วิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวย
วิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่
สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิดตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 
สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
องคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ  
 (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน 
วิเคราะหและแกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ



 ๑๕

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึง
ความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถติิเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาใน 

ประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึก
ในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ  
ที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือ
โครงการคนควาที่สําคัญ   
 ๔.๔  ลักษณะของหลักสตูรในแตละระดับคุณวุฒิ 
  จากมาตรฐานผลการเรียนรูของแตละคุณวุฒิในขอ ๔.๓ จะนําไปสูการพัฒนา
หลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ซ่ึงมีลักษณะ วัตถุประสงคแตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควร
มีลักษณะอยางนอย ดังน้ี 
  (๑) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๑  อนุปริญญา (๓ ป ) 

            หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (๓ ป) ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาท้ังคุณธรรม
จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการทํางานในสาขา/สาขาวิชาทางดานการบริหารหรือ
ทางดานสนับสนุนนักวิชาชีพ เปนการพัฒนาความรูทางทฤษฎีและการวิจัยเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

    (๒) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒  ปริญญาตรี 
               หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ความรูความเขาใจในสาขาวิชาอยางกวางๆ เนนใหรูลึกในบางสวนที่เก่ียวของกับการวิเคราะห   
การพัฒนาและผลการวิจัยลาสุด นักศึกษาควรตระหนักถึงความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่
เก่ียวของสัมพันธกัน ปริญญาตรีเปนคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐานสําหรับการเขาสูอาชีพในสาขาตาง  ๆที่ใชทักษะความ
ชํานาญสูงและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ันหลักสูตรจะตองพัฒนาผูเรียนทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติในวิชาชีพ และพ้ืนฐานความรูภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฏี และการวิจัยที่จําเปนตอการศึกษาตอดวย 

       (๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
              หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง 

สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตองการปรับปรุงความรู และทักษะทางวิชาชีพ แตขาด
คุณสมบัติในการเขาศึกษาตอหรือไมตองการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโท แตเม่ือสําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแลว ก็สามารถที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได โดยอาจตอง
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  

 
 



 ๑๖

         (๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔  ปริญญาโท 
                       หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุงหมายที่จะใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรูและทักษะ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการ
เรียนดี โดยมุงเนนการพัฒนาความชํานาญทางดานการวิจัย หรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทาง
วิชาชีพ หลักสูตรจึงอาจเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธ หรืออาจผสมผสานระหวาง
การศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ หรือการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ 

       (๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
              หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนใน

สาขาวิชาชีพเฉพาะบางสาขาที่กําหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเปน
หลักสูตรที่เปดสอนทางดานการแพทยและสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ เชน เภสัชศาสตร และวิทยาศาสตร
การแพทย  

           (๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๖  ปริญญาเอก 
หลักสูตรปริญญาเอกเปนหลักสูตรที่เนนใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมี

การศึกษาคนควาที่ลุมลึกในระดับสูงอยางมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการลาสุดขององคความรู    
ในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกตใชความรูเพ่ือเพ่ิมพูน
และพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเนนการ
คนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธเพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวาง
วิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต 

๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา  
        ระบบหนวยกิตเปนระบบที่ใชเพ่ืออธิบายปริมาณการเรียนรูที่คาดหวังวานักศึกษา    
จะไดรับในการศึกษาแตละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวใน
หลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชาตางกันแมในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได เชน ระยะเวลาศึกษา     
ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเปน ๔ ป ๕ ป หรือ ๖ ป ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรูที่คาดหวัง 
และระดับความซับซอนของสาขาวิชาน้ันๆ และระยะเวลาเรียนเทากันในหลักสูตรที่ตางกัน อาจนําไปสู
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได เพียงแตการเรียนในระดับปริญญาโทจะเขมขนกวาระดับ
คุณวุฒิจะขึ้นอยูกับระดับของการเรียนหรือความซับซอนของการเรียนมากกวาที่จะขึ้นอยูกับระยะ เวลา
ที่เรียน แมวาจะมีการกําหนดหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรไวก็ตาม (จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาใน
การศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร) 

๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ 
       ชื่อคุณวฒิุที่ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ แสดงถึง  
         (๑)  ระดับคุณวุฒิไดแก อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซ่ึงสัมพันธกับความซับซอนของการเรียนรู 



 ๑๗

       (๒)  สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศิลปศาสตร    
จะใชชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับน้ีเปนการแสดงชื่อทั่วไป 

       (๓)  สาขาวิชาหรือเน้ือหาหลักของการเรียนรู ซ่ึงอาจเปนสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา 
วิชาในสัดสวนที่เทากัน สองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา 
วิชารวมกันเปนสหวิทยาการ  เชน  สาขาวิชาการจัดการ ซ่ึงเปนสาขาวิชาเด่ียว ใชชื่อคุณวุฒิวา 
“ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับน้ีเปนการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชา 

       สิ่ งสําคัญ  คือ การกําหนดชื่อคุณวุ ฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาตางๆ ตองเปน
มาตรฐานสากล ถูกตอง แมนยํา หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาตางๆ เปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔.๗  การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ 
       นักศึกษาที่สามารถแสดงไดวามีความรู ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงไดกับผลการ
เรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษา 
ควรไดรับการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรูหรือประสบการณที่มีเพ่ือการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตและไมตองเสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนรูอยูแลวอีก การเทียบโอนความรูหรือประสบการณให
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เขาสูการศึกษาในระบบ และเรื่อง ขอแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘

๕.  ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของหลักสูตรและมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู 

 ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผล
การเรียนรู แสดงไดดังตารางตอไปน้ี 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ระดับคุณวุฒิ 
หนวยกิต
ข้ันตํ่า* 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ        
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑.อนุปริญญา   
  (๓ ป) 

๙๐ X X X X X 

๒.ปริญญาตรี (๔ ป) 
                 (๕ ป) 
                 (๖ ป) 

๑๒๐ 
๑๕๐ 
๑๘๐ 

XX XX XX XX XX 

๓.ประกาศนียบัตร 
   บัณฑิต 

๒๔ หลัง 
ป.ตรี 

XXX XXX XXX XXX XXX 

๔. ปริญญาโท ๓๖ หลัง  
ป.ตรี 

XXXX 
 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

๕. ประกาศนียบัตร 
    บัณฑิตขั้นสูง 

๒๔ หลัง 
ป.โท 

XXXXX 
 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

๖. ปริญญาเอก ๔๘  ห ลั ง  
ป.โท หรือ
๗๒  ห ลั ง  
ป.ตรี 

XXXXXX 
 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

   หมายเหตุ :  * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 
                    X เคร่ืองหมาย X ที่มีจํานวนมากนอยตางกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรม    
                       จริยธรรม ความรู และทักษะตาง ๆ ในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙

๖. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึ่งประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ 
 ๖.๑  ระดับที ่๑ อนุปริญญา (๓ ป) 
  ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ      
อยางนอยตอไปน้ี 

(๑) ความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขา/สาขาวิชาที่
เรียนรวมถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 

(๒) ความสามารถในการประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน เพ่ือใชใน
การแกไขขอขัดแยงและปญหาที่เก่ียวของกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการทํางาน ตลอดจน
การพัฒนาแนวทางที่ดีในการแกปญหาบนพื้นฐานแหงการวิเคราะห  
 (๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลขอมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และนําเสนอขอสรุปทั้งแบบปากเปลาและการเขียน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสม 

(๔) ความสามารถในการปฏบิัติงานในหนาที่การงานที่รับผิดชอบในสาขาวชิาทีเ่รียน 
   คุณลักษณะของบณัฑติทีพึ่งประสงค 
  (๑) คิดและแสดงออกอยางอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกบั
กลุมหรือทีมงานอยางสรางสรรคใหบรรลวุตัถุประสงค 
  (๒) ยอมรับขอจํากัดในความรูที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนําความรูที่มีจํากัด
มาใชในการวิเคราะหและตีความ พรอมที่จะแสวงหาความรู/คําแนะนําจากแหลงตางๆ  เพ่ิมเติมเม่ือจําเปน 
  (๓) มีความคดิริเร่ิมในการวางแผนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะของตน 
  (๔) สามารถแยกแยะผลการกระทําที่กระทบตอผูอ่ืน และใชหลักการดานคุณธรรม
และจริยธรรมในการประเมินการกระทําของตน พรอมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองหรือของกลุม 
 ๖.๒  ระดับที ่๒  ปริญญาตรี 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๒ ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ    
อยางนอยตอไปน้ี 
  (๑)  ความรูทีค่รอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอด 
ถึงความเขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวของ  
  (๒)  ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาท่ีซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแก 
ปญหาไดอยางสรางสรรคจากความเขาใจท่ีลึกซ้ึงของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ
โดยอาศัยคําแนะนําแตเพียงเล็กนอย 
  (๓)  ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถติิทีเ่หมาะสมใน 
การวิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห 
ตอผูรับขอมูลขาวสารกลุมตางๆ  
  (๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ ส่ิงสําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพน้ันๆ   



 ๒๐

  (๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการท่ีไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู 
ความเขาใจอยางลึกซ้ึงในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชาน้ัน ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/
สาขาวิชา 
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพึ่งประสงค 
  (๑) มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา และขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคล
และของกลุม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไปปฏิบัติได 
  (๒) สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษา
คนควาในสาขาวิชาของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอ่ืน ๆ 
  (๓) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน 
  (๔) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูน
ความรูและความเขาใจของตนอยูเสมอ 
  (๕) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 
 ๖.๓  ระดับที ่๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทั่วไปจะมีความรู
ความสามารถอยางนอยตอไปน้ี 
  (๑) ความรูระดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีประสบการณในสาขาวิชา      
ทั้งดานวิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก   
  (๒) ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางสรางสรรคในการวางแผน
และการวิจัย ดวยความรูความเขาใจที่ลึกซ้ึงทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
  (๓) ความสามารถในการเลือกใชเทคนิคตางๆ ทางคณิตศาสตร และเทคนิคเชิง
วิเคราะหอ่ืนๆ ในการคนควาและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ตลอดจนเสนอแนะ
ความคิดริเริ่มใหมๆ ดวยปากเปลา ดวยการเขียน และการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือส่ือสารกับผูฟง
กลุมตางๆ ไดแก กลุมวิชาการ กลุมวิชาชีพและชุมชน          
  (๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพ่ือรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การ
งานและการประกอบวิชาชีพ  
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพึ่งประสงค 
  (๑) สามารถนําความรูในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกสาขาวิชามา
ประยุกตใชอยางกวางขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาใหมๆ  
  (๒)  แสดงออกซึ่งภาวะผูนําที่มีประสิทธภิาพในการริเริ่มดําเนินการเร่ืองสําคัญๆ 
ในที่ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึงถึงผูอ่ืน โดยสอดคลองกับคานิยมและหลักแหงจริยธรรม 



 ๒๑

  (๓)  ปฏิบัตตินเปนแบบอยางในทางบวกตอผูอ่ืน และมีภาวะผูนําในการดํารงชีวิต
ในวงวชิาชีพและชุมชน 
  (๔)  มีสวนรวมและชวยในการริเริ่มวางแผนใหผูอ่ืน เพ่ือใหผูคนเหลาน้ันมีพัฒนา 
การที่ทันตอความกาวหนาในสาขาวิชาชพีของตน  
 ๖.๔  ระดับ ๔ ปริญญาโท 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๔ ปริญญาโท โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ        
อยางนอยตอไปน้ี 
  (๑)  ความเขาใจอยางถองแท ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับ
แนวหนาทางวิชาการหรือการปฏิบัตใินวชิาชีพ และสิ่งที่เก่ียวของกับพัฒนาการเหลาน้ีตอองค
ความรูในสาขาวิชา  
  (๒)  ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพ่ือศึกษาคนควาใน
ระดับสูงเพ่ือใชในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลาน้ีในการดําเนินการวิจัย 
ที่สําคัญหรือทําโครงการคนควาในวิชาชีพ   

(๓)  ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนา 
การใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
 (๔)  ความสามารถในการสือ่ถึงผลการศกึษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพร
ในรูปแบบของสื่อตางๆตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน  
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพึ่งประสงค 
  (๑) ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซอนอยางสมํ่าเสมอ สามารถ
แกไขปญหาอยางสรางสรรคดวยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใชทักษะเหลาน้ีไดในสถานการณที่จําเปน
ไดแมไมมีขอมูลที่เก่ียวของกับประเด็นปญหาน้ันๆ 
  (๒) สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหาทั้งที่คาดการณ
ไดและคาดการณไมได ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมไดอยางเหมาะสม 
  (๓) ติดตามและกระตือรือรนในการสนับสนุนใหผูอ่ืนรูจักประยุกตใชดุลยพินิจอยาง
มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปญหาที่ยุงยากซับซอนและ
ละเอียดออน ซ่ึงอาจจะเก่ียวของกับความขัดแยงทางคานิยม 
  (๔) มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะ
ผูนําในการใหโอกาสและสนับสนุนผูอ่ืนใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 ๖.๕  ระดับ ๕   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โดยทั่วไปจะมีความรู
ความสามารถอยางนอยตอไปน้ี 
 (๑)  การประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจัย
ที่มีอยูในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได  



 ๒๒

 (๒)  การประสานความรวมมือกับผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของ
ตนไดอยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การใหคําแนะนําของตนเอง  
 (๓)  การมีสวนรวมอยางเตม็ที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้น
เพ่ือดํารงไวและขยายองคความรู ประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะ
ผูนําและสนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 (๔)  การติดตามและสงเสรมิผูอ่ืนอยางเขมแข็งในการประยุกตใชการวินิจฉัยดวย
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือจัดการกับปญหาทีซั่บซอนและมีความละเอียดออนซ่ึงอาจเก่ียวของกับความ
ขัดแยงทางคานิยม 
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพึ่งประสงค 
  (๑)  สามารถประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจผลงานวจัิยที่มีอยูอยาง
ถองแทในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได 
  (๒)  สามารถประสานความรวมมือกับผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะ
ของตนไดอยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการใหคําแนะนําของตนเอง 
  (๓)  มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นอยางเต็มที่
เพ่ือดํารงไวและขยายองคความรู และประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะ
ผูนําและสนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
  (๔)  ติดตามและสงเสริมผูอ่ืนอยางจริงจังในการประยุกตใชการวินิจฉยัอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือจัดการกับปญหาที่ซับซอนและละเอียดออนซ่ึงอาจเก่ียวกับความขัดแยง
ทางคานิยม 
 ๖.๖  ระดับที ่๖   ปริญญาเอก 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก โดยท่ัวไปจะมีความรูความสามารถอยางนอย
ตอไปน้ี 
 (๑) ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ 
 (๒) ความคุนเคยกับประเด็นปญหาท่ีกําลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ รวมทั้งความทาทายของประเด็นปญหาเหลาน้ันตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน และ
ตอขอสรุปที่เปนที่ยอมรับกันอยูแลว  
 (๓) การศึกษาคนควาระดับสูงที่เก่ียวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เก่ียวของ รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการ
วิจัยที่มีลักษณะสรางสรรคโดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฎีและการวิจัยที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่
สําคัญตอการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 (๔) ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่ศึกษา 



 ๒๓

 (๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือจากรายงานผล
ของโครงการและจากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ที่อางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพึ่งประสงค 
  (๑) สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
ความรูและการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลัง
เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจและกลยุทธใหมๆ  
  (๒) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญที่
เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมที่ไมใชผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๓) สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของวิชาการหรือ
วิชาชีพไดม่ันคงและรวดเร็ว มีความคิดริเร่ิมในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอชุมชน 
 
๗. การทวนสอบมาตรฐาน  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางใหแกคณาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต       
และผูประเมินภายนอกรับรูถึงมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตในดานความรู ทักษะ 
และคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
เหลาน้ีจะมีลักษณะกวางๆและจะตองแปลความหมายโดยผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา/สาขาวิชา
น้ันๆ ทั้งยังตองมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานผลการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซ่ึงรวมถึงของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีดวย 

 การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใด ๆ เชน การ
สังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดขึ้นน้ันไดมี
การดําเนินการและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษาเปนส วนหนึ่ งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซ่ึงจะตองดําเนินการที่ใหความม่ันใจไดวา มาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ 
น้ันคือตองมีการทวนสอบ ซ่ึงผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบดวยวาไดมีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางเพียงพอและเชื่อถือได 
  กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบขอสอบของนักศึกษาและงานที่
รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและ
หลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเก่ียวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต            
การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่มีความรวมมือทาง
การศึกษา แตจะมีกระบวนการอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับรายละเอียดของการจัดการและความมี



 ๒๔

ประสิทธิภาพของการดําเนินการรวมกัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนจะตอง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหม่ันใจวาจะรักษามาตรฐานไวไดอยางสมํ่าเสมอ 

๘.  ปจจัยสูความสําเร็จทีจ่ําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 
 การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี ดังน้ัน การบรรลุผล
สําเร็จในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสม
กับรูปแบบตางๆ ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆอยาง
ตอเน่ือง ปจจัยดังกลาวจะเปนสัดสวนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพ่ือให
ม่ันใจวาปจจัยสูความสําเร็จเหลาน้ีเปนที่เขาใจของคณาจารยผูเก่ียวของ และนําไปใชในการเรียน
การสอน 
 ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน มีดังน้ี 

๘.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    
        การพัฒนาดานน้ีเก่ียวของกับการผสมผสานความรูเก่ียวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรที่ใชในการ
พัฒนาจะรวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอ่ืนใน
สถานการณตางๆกัน การอภิปรายเปนกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆและที่ซับซอน
มากขึ้น จะชวยใหนักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใชหลักการ
ทั่วไปวา สิ่งที่ตนเชื่อควรเปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรู 
จะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณที่เปนไปไดตางๆ รวมถึงสถานการณที่นักศึกษาจะตอง
เผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางาน แมวาผลการเรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 ๘.๒ การแสวงหาความรู   
                    ปจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกวางๆ เก่ียวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหา
สาระในการเรียนการสอนไวลวงหนา และเม่ือมีขอมูลใหมเพ่ิมขึ้นควรจะเช่ือมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว
น้ัน และเชื่อมโยงกับความรูเดิมของนักศึกษา เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใช
เคร่ืองมือชวยจําและการทบทวนเน้ือหาที่สําคัญเปนระยะๆจะชวยใหม่ันใจไดวาขอมูลน้ันจะอยูใน
ความทรงจําไดในระยะยาว  
 ๘.๓ การพัฒนาทกัษะทางปญญา  

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและ
การฝกปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆเปนลําดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว 
และตองฝกปฏิบัติในหลายสถานการณ รวมทั้งที่คลายคลึงกับสถานการณที่คาดวาจะไดใชใน
อนาคตเพ่ือชวยในการถายทอดความรูและนําไปใชในสถานการณตางๆตามความเหมาะสม      
การพัฒนาความสามารถในการกําหนดและใชทักษะทางปญญาในการแกไขปญหาใหมๆ ที่ไม



 ๒๕

คาดคิดมากอน จําเปนตองมีการทํางานในการแกปญหาแบบปลายเปดโดยใหความชวยเหลือในการ
จําแนกแยกแยะ และการประยุกตใชความรูความเขาใจ    

เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษา
ควรถูกฝกใหสามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เม่ือพบกับงานใหมๆที่ทาทายและสามารถ
พัฒนาการจัดการกลยุทธในการคิดของตนเองเมื่อตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะตางๆ  
 ๘.๔  การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและไดรับขอมูล
ปอนกลับตอผลการทํางานที่สรางสรรค ขอมูลปอนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถานักศึกษา
ไดวิเคราะหพฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอ้ือ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดง
พฤติกรรมของตนเอง 

การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
จําเปนตองมอบหมายงานใหนักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุนความสามารถเหลาน้ันดวยความ
มุงหวังใหมีผลงานที่กาวหนาขึ้นตามลําดับ 
 ๘.๕ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การจัดการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติเปนลําดับขั้นตอนตามที่
วางแผนไวพรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณ
อยางงายๆ แกนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรอยางงายๆ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถ
ตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซ่ึงบางคนตองไดรับการสอนเปน
พิเศษ ทั้งน้ีอาจทําไดโดยการสอนโดยตรงรวมกับการฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการ
พัฒนาทักษะเหลาน้ีตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซ่ึงสูงขึ้นตามลําดับ 
 

๙.  สถาบันทีจ่ัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาต ิ
 สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตามที่กฎหมายกําหนด 

๑๐.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ตองสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะ
ผูเชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ หรือสถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
เพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 



 ๒๖

สวนที่ ๒ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 
๑.  การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ 
 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เปนสวนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย ซ่ึงเปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะดานมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ 
 ผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตมีความสําคัญในสังคม
ปจจุบันที่เปนสังคมฐานความรู เน่ืองจากบัณฑิตจะตองใชความรูในการประกอบอาชีพสรางความ
ม่ันคงใหแกตนเอง สังคม และประเทศชาติ และผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหนึ่งอยางนอย
ตองมีมาตรฐานผลการเรียนรูขั้นต่ําของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหความมั่นใจแกสังคมไดวา 
ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีความรูความสามารถที่เพียงพอในการทํางานตามสาขา/สาขาวิชาน้ันได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาตางๆ 
 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ี ใหหลักประกันมาตรฐานผลการเรียนรูของทุกหลักสูตร 
ที่ดําเนินการตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิน้ี และเปนประโยชนในการใหแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และใหขอมูลประกอบการตัดสินใจ
แกผูเรียนที่สนใจเขาศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ผูตองการใชบัณฑิต และผูประเมินหลักสูตร 
 ๑.๑  มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิา 
          หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชาหน่ึง ซ่ึงจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาน้ัน ปริญญา และองค
ความรูที่เปนเนื้อหาท่ีจําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิน้ันๆ เพ่ือเปน
หลักประกันวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆมีโอกาสบรรจุเน้ือหาวิชาใน
สวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือ
เอกลักษณของแตละสถาบันฯ ซึ่งจะทําใหสถาบันฯตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยาง
หลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
ที่เทียบเคียงกันได (มีหัวขอตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา........ใน
ภาคผนวก) 



 ๒๗

 ๑.๒  การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
มอบหมายใหคณะผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา/สาขาวิชารวมกันพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของแตละ
ระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา โดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ เปนแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ซึ่งตองคงลักษณะทางวิชาการของ
สาขา/สาขาวิชา สอดคลองตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชาเดียวกันในระดับคุณวุฒิเดียวกันกับ
ประเทศตางๆ และคํานึงถ ึงความตองการของผู ม ีส วนไดส วนเส ียหรือผู เ กี ่ยวข อง ไดแก 
สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชานั้น นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ องคกร
วิชาชีพ ผูใชบัณฑิต ฯลฯ  และใหผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ไดมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น/
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมทันสมัย   
ทุก ๕ ป ผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูสนใจสามารถรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงคร้ังตอไป 
 ๑.๓  องคประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีดังน้ี  
  (๑)  ชื่อมาตรฐานคุณวุฒิ  

       ชื ่อของมาตรฐานค ุณว ุฒ ิต องแสดงระด ับและชื ่อสาขาว ิชา  เช น 
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร” ในกรณีที่เปนกลุมสาขาวิชาที่มีจุด
รวม ใชชื่อเปนสาขา เชน “มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร” 
  (๒)  ชื่อสาขาวิชา   

       ชื่อของสาขาวิชาตองเปนสากล เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  (๓)  ชื่อปริญญา  

       ชื ่อของปริญญาตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง 
หลักเกณฑการเรียกชื่อปริญญา ซึ่งแสดงถึงระดับคุณวุฒิและสายวิชา (สายวิชาการ/วิชาชีพ) ให
แสดงชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อเต็มและชื่อยอ อาจแสดงชื่อสาขาวิชาตามที่ใชใน
หลักสูตรตอทาย เชน ชื่อเต็ม “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” ชื่อยอ “วท.บ.(เคมี)” 
  (๔)  ลักษณะของสาขาวิชา  

       ลักษณะของสาขาวิชาตองมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีความ
ซับซอนของเนื้อหาสาระ ระดับสติปญญาที่ตองใช และปริมาณการเรียนรู สอดคลองกับระดับ
คุณวุฒิการศึกษา และแสดงถึงความเกี่ยวของกับศาสตรดานอ่ืนๆ และการประกอบอาชีพ 
  (๕)  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

       คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนลักษณะที่คาดหวังในตัวผูจบการศึกษา 
ที่หลอหลอมจากการเรียนรู ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา จึงตองครอบคลุม
ลักษณะที่คาดหวังจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน เปนอยางนอย 
  (๖)  มาตรฐานผลการเรียนรู 
         มาตรฐานผลการเรียนรูของสาขาวิชา เปนมาตรฐานที่พัฒนาเชื่อมโยงมา
จากมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย ๕ ดาน ตามที ่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



 ๒๘

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใหมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชา สาขาวิชาอาจเพิ่มเติม
มาตรฐานผลการเร ียนรู ที ่จําเป นของสาขา เช น มาตรฐานผลการเร ียนรู ด านทักษะพิส ัย          
ในสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาพลศึกษา เปนตน 
  (๗)  องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ 
         องคกรวิชาชีพที ่เกี ่ยวของ หมายถึง องคกรตามกฎหมาย ซึ ่งกํากับ
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา เชน การรับรองมาตรฐาน
หลักสูตร การขึ้นทะเบียน/การออกแบบใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ 
  (๘)  โครงสรางหลักสูตร 
         โครงสรางของหลักสูตรตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ  และม ีเ นื ้อหาสาระสําค ัญของสาขาว ิชาอย างครบถ วน  ถ าต องมี
ประสบการณภาคสนาม เชน ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา ตองระบุใหชัดเจน 
  (๙)  เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
         เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาตองสัมพันธกับลักษณะของสาขาวิชา 
และมาตรฐานผลการเรียนรู โดยกําหนดเปนกลุมเนื้อหาสาระ ไมระบุเปนชื่อรายวิชา เพ่ือความเปนอิสระ     
ในการจัดรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาที่จําเปน อาจกําหนดปริมาณการเรียนรูขั้นต่ําของแตละกลุม
เน้ือหาสาระ เปนจํานวนหนวยกิตหรือสัดสวนหนวยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแตละสาขาวิชา 
  (๑๐) กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
          กลยุทธการสอน หมายความรวมถึง การจัดเง่ือนไขการเรียนรู วิธีการสอน 
เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู นอกจากตอง
เลือกใชกลยุทธที่เหมาะสมกับการเรียนรูแตละดานแลว การเรียนรูดานเดียวกันในแตละสาขาวิชา 
และแตละระดับคุณวุฒิอาจมีความแตกตางกัน มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาจึงควรแสดงความสําคัญ 
ของกลยุทธการสอน พรอมทั้งใหตัวอยางกลยุทธการสอนที่เหมาะสม ใหสามารถเลือกใชได 

        การประเมินผลการเรียนรู ของนักศึกษาเปนการวัดผลสัมฤทธิ ์ของ
นักศึกษาวาไดพัฒนาการเรียนรูไดในระดับตางๆ ที่ไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรู มาตรฐาน
คุณวุฒิจึงตองใหแนวทางในการประเมิน ซ่ึงสอดคลองกับสภาพการเรียนรูตามกลยุทธที่ใชและอิง
พัฒนาการของผูเรียน และแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละคนได 
  (๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน
เพื่อยืนยันหรือสนับสนุนวา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูเปนอยางนอย ซึ่งอาจไดจากผลการประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู 
การใหคะแนนตรงตามความจริง การใหขอมูลยอนกลับของผู สําเร็จการศึกษา การประสบ
ความสําเร็จในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิตองใหแนวทางในการทวนสอบ
ที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช หรืออาจกําหนดวิธีการทวนสอบรวมกัน เชน การสอบออก
(Exit Exam) โดยใชขอสอบซ่ึงคณาจารยสถาบันตางๆ ในสาขาวิชารวมกันจัดทํา         



 ๒๙

  (๑๒) คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
   คุณสมบัติผูเขาศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการศึกษาจนจบการศึกษาและ
ประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชา ผูเขาศึกษาจึงตองมีความสามารถและความเหมาะสม การ
กําหนดคุณสมบัติจึงมีลักษณะเปนเงื่อนไขและอาจใหขอแนะนําเพิ่มเติม สวนการเทียบโอนผล
การเรียนรูควรใหแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต 
และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตที่นักศึกษาไดประโยชนตามมาตรฐานผลการเรียนรู
เชนเดียวกับนักศึกษาในการเรียนรูตามระบบปกติ 
  (๑๓) อาจารยและบุคลากรสนับสนุน 
   อาจารยประจําเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
มาตรฐานคุณวุฒิตองกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยที่เหมาะสมสําหรับสาขาวิชา ไม
ดอยกวาหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
นอกจากนี้ ตองกําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม 
ซึ่งอาจแตกตางจากเกณฑการประกันคุณภาพภายใน และสัดสวนจํานวนบุคลากรสนับสนุนตอ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (๑๔) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
   ระบุทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเปนตอการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ และแนวทางในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู การจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม 
ใหสามารถใชทรัพยากรสนับสนุนไดเต็มประสิทธิภาพและอยางเพียงพอ 
  (๑๕) แนวทางในการพัฒนาอาจารย 
   ใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารย ทั้งอาจารยใหมและอาจารยเกา ทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน การวัดและประเมินผลการสอน โดยกําหนดจํานวนครั้งหรือจํานวนชั่วโมงที่อาจารยควร
ไดรับการพัฒนาในแตละป 
  (๑๖) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ตองกําหนดหลักเกณฑการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
การกําหนดตัวบงชี้ที่แสดงถึงประเด็นตางๆ ดังน้ี 
   ๑๖.๑ การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคลองในทุกประเด็นกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
   ๑๖.๒  การวางแผนดําเนินการหลักสูตร โดยมีการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.๒  มคอ.๓  และ มคอ.๔ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก) 



 ๓๐

   ๑๖ .๓ .  การดําเน ินการตามแผน  โดยม ีการจ ัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก) 
   ๑๖.๔.  การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานปกอนหนา 
   ๑๖.๕.  การทวนสอบวา นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเปนอยางนอย 
  (๑๗) การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรม 

เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
(๑๘) การเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
       ระดับอุดมศึกษา 

 เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด 
  (๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

ระบุชื่อบุคคลและตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) พรอมสถานที่ทํางานของ 
คณะกรรมการ 

๑.๔  การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด คณะผูเชี่ยวชาญตองศึกษาทําความ
เขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ รวมทั้ง
ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒิน้ันตามที่ไดกลาว
ไวในสวนที่ ๑ โดยอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะผูเชี่ยวชาญตองการใหบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชาของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาอ่ืนในระดับคุณวุฒิ
เดียวกัน นอกจากน้ีคณะผูเชี่ยวชาญอาจกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพ่ิมเติมจากที่
กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงเพ่ิมเติมหลักเกณฑ
การประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได 
 ๑.๕   เม่ือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................สาขา/
สาขาวิชาใดแลวจะเสนอแนะรัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการประกาศใชเพ่ือใหสถาบันอุดมศกึษา 
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของระดับคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ตอไป 
 
๒.  การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 

๒.๑  รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบาย
ภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของ
หลักสูตรนั้นๆ  โดยจะถายทอดผลมาตรฐานการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสู
การปฏิบัติในหลักสูตร ซ่ึงแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเน้ือหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่



 ๓๑

กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารย
ผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชา
อะไรบาง เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหม่ันใจวา
เม่ือเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของ
หลักสูตรกับองคประกอบในการเรียนเพ่ือนําไปสูคุณวุฒิตามที่ กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ  
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและ
ความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขา
ทํางาน 
 ๒.๒  การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธกิารยังมิได
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิแตละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวธิกีารจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร ๒ วธิีดังน้ี 
    วิธีที่  ๑   กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับ
คุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ันแลว 
     เม่ือสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของ
สาขา/สาขาวชิาใดใหดําเนินการดังน้ี 
        (๑)  พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา................. 
        (๒)  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ..............สาขา/สาขาวิชา..........ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.............. อยางนอย ๕ คน ซ่ึงประกอบดวยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการ
ดวยอยางนอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......
สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ 
รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก) 

        (๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ (๒) น้ัน ในหัวขอ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....
สาขา/สาขาวิชา...........น้ันแลว สถาบันฯอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการให
บัณฑิตสาขา/สาขาวิชา ............ในระดับคุณวุฒิน้ันของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา
บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของ
สถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศกึษา โดยใหแสดง
แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum 



 ๓๒

Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
  วิธีที่ ๒ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.............สาขา/สาขาวิชาน้ัน 
   เม่ือสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลกัสูตรระดับคณุวุฒิใดของ
สาขา/สาขาวชิาใดใหดําเนินการดังน้ี 
   (๑)  พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
   (๒)  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒิใด
ระดับหนึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรอยางนอย ๒ คน  ผูทรงคุณวุฒิหรือผู เชี่ยวชาญในสาขา /สาขาวิชาน้ันๆ ซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการ
อยางนอย ๑ คนดวย เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ันตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีหัวขออยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ 
มคอ. ๒  รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก) 
   (๓)  การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา................ตามขอ (๒) 
น้ัน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคของระดับคุณวุฒิน้ันตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ สถาบันอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตในระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา...............ของตนมี
คุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของ
สถาบันอ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคล
ที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูใชบัณฑิตสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง นอกจากนี้สถาบันอาจ
กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายใน 
และการประกันคุณภาพภายนอก รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการเผยแพร
หลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได 
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๓.  การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (Field  Experience Specification) 
         ๓.๑  รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา 
ความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะไดรับ
การพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือ
อางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง 
            ๓.๒ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหาร
จัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 
ซ่ึงจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนด
ไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆตลอดจนความรู 
ความเขาใจท่ีนักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝง
ทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษาและการประเมินการดําเนินการตาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
    ๓.๓  สถาบันฯ ตองมอบหมายใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ .๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ .๔ รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ดูภาคผนวก) 

๔.  การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศกึษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตอง
สมบูรณแลวกอนเปดสอน  โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน 
(ถามี) ใหชัดเจน 

๕.  การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ 
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๖.  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ๖.๑  สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการและวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กําหนดอยางตอเน่ือง  โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน 
 ๖.๒  สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอที่จะ
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอ่ืนเพ่ือใช
ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 

๗.  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) (ถามี) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) 

      ๗.๑  การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง การ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเม่ือส้ินภาคเรียนเก่ียวกับ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชาน้ันๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไป
ตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองให
เหตุผลและขอเสนอ แนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป 
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเรียนจนสิ้นสุด ปญหา
ในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การ
วางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา    
(ดูภาคผนวก) 

   ๗ .๒  การรายงานผลการดําเ นินการของประสบการณภาคสนาม  (Field 
Experience Report) หมายถึง การรายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา  
วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหาก
ไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม 
หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงาน น้ีจะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่ม
จนสิ้นสุด  ปญหาดานการบริหารจัดการและส่ิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน  
การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ /พนักงานพ่ีเลี้ยง โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๖ 
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ ภาคสนาม (ดูภาคผนวก) 
 ๗.๓  การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  (Programme Report) หมายถึง  
การรายงานผลประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
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จัดการหลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา 
ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรที่เก่ียวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และ
ใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลใน
การรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย 
        (๑)  เม่ือสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ป
การศึกษา เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาค
การศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๖ และเม่ือสิ้นป
การศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ
การสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ 
(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) 
  (๒)  เม่ือครบรอบหลักสูตร (เชน หลักสูตร ๔ ป ครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ป) ให
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผล
การวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของแตละภาคการศึกษาหรือปการศึกษา 

๘.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ๘.๑  สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเน่ือง 
แตละหลักสูตรจะตองมีตัวบงชี้ที่เก่ียวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดเปนอยางนอย โดยสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินเพ่ิมเติมก็ได 
  ๘.๒  กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
คุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ันแลว นอกจากตัวบงชี้ที่เก่ียวของและเกณฑการประเมินตามที่การ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแลว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินเพ่ิมเติมตามที่กําหนดไวในมาตรฐานระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ันซึ่งสถาบันฯจะ



 ๓๖

กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชาน้ันๆ ดวยก็ได 
  ๘.๓  สถาบันฯจะตองรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงรวมถึง 
การประกันคุณภาพหลักสูตรตาม ๘.๑ และ/หรือ ๘.๒ ดวย ตอสภาสถาบันฯ ตอคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา และตอสาธารณะ 
  ๘.๔  สถาบันฯจะตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือใหบัณฑิตมีผลการเรียนรูตามที่คาดหวังเสมอ 

๙.  การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่บนัทึก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 
       เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา การรับรองคุณวฒิุเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูล
สําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai 
Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของ
หลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
  ๙.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศกึษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมัติ
หลกัสูตรนั้น 
   ๙.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที ่กําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ตอเน่ืองกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เวนแตหลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการ
ประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาน้ันๆกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร  กรณีหลักสูตรใดมีคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ป
หรือนอยกวาใหพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปแรกท่ีเปดสอนดวยหลักเกณฑ
เดียวกัน 
   ๙.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง
ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
   ๙.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลให
มีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉล่ียอยู
ในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันกําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม



 ๓๗

เปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๑๐.  การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการใหมีการกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ือใหการจัดการศึกษาเปน 
ไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบัติของประกาศฉบับน้ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๓  ภาคผนวก 
 



 
มคอ. ๑      มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา......... 

 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิตในแตละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซ่ึงจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชา ปริญญา และองคความรูที่เปนเนื้อหาเทาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและ
ระดับคุณวุฒิน้ันๆ   เพ่ือเปนหลักประกันวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุเน้ือหาวิชาในสวน
ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณ
ของแตละสถาบัน ซ่ึงจะทําใหสถาบันตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมี
มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได 

 นอกจากน้ี มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดกําหนดเง่ือนไข ขอแนะนํา ในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาตองนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหหลักประกันวา หลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 มคอ.๑ เปนแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหคณะผูเชี่ยวชาญใชในการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 เม่ือคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่
คณะผูเชี่ยวชาญเสนอแลว  จะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใชเพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาใชมาตรฐานคุณวุฒิดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตร
ปรับปรุง ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 



 

มคอ. ๑ 

๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา………… 
 
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 

ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับ
ชื่อภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา   
ของสถาบันฯ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซ่ึงสอดคลองตามหลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ  
การกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 

ระบุลักษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาอ่ืน (ถามี) 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึ่งประสงค 
  ตองสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคของระดับคณุวุฒิที่จะกําหนดมาตรฐาน
ตามที่ระบุไวในสวนที่ ๑ ขอ ๖ 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  

ใหระบุคุณลักษณะ ทักษะ ความรู ความสามารถของบัณฑิตซึ่งเปนผลการเรียนรู (Learning 
Outcomes) ขั้นต่ําที่มุงหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และตองสะทอนใหเห็นวาไดนํามาตรฐาน 
ผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพัฒนาไปสู
มาตรฐานผลการเรียนรูในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ตองการพัฒนามาตรฐาน 
(รายละเอียดปรากฏในสวนที่ ๑ ขอ ๔.๓) โดยอาจเพ่ิมเติมคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิน้ันๆ ที่แตกตางจากบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอ่ืน  
๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ (ถามี) 

 ใหระบุเฉพาะองคกรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมาย 
๗. โครงสรางหลักสูตร 

ตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถาตองมีประสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงานหรือสหกิจศึกษา ใหระบุใหชัดเจน 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา  

ใหกําหนดปริมาณเนื้อหาสาระสําคัญขั้นต่ํา เปนสัดสวนหรือหนวยกิตตามลักษณะของแตละสาขา/
สาขาวิชา 
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุ ดังน้ี 
 ๙.๑ กลยุทธการสอน ใหแสดงความสัมพันธเกี่ยวของระหวางกระบวนการเรียนการสอนที่จะปลูกฝง
ใหนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู (ขอ ๕) 
 ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู      
ดานตางๆ อยางครบถวน เพ่ือใหม่ันใจวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง 
 



 

มคอ. ๑ 

๒ 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............
สาขา/สาขาวิชา ...... เปนอยางนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เม่ือไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปน
หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู  
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาใหชัดเจนและกําหนดแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยาย
ของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยที่นักศึกษา     
ไดประโยชนและมีมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ  
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ใหแสดงขอมูลของคณาจารยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใหกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ใหระบุสัดสวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ตอนักศึกษา (ถามี) 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

ใหระบุทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  

ใหระบุแนวทางการพัฒนาคณาจารย โดยเฉพาะดานกลยุทธการสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ใหระบตุัวบงชีท้ี่เก่ียวของและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน  
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สูการปฏิบัติ  
 ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/
สาขาวิชา................สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ดังน้ี 
 ๑๖.๑ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา................. 
 ๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา.............
ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปน
กรรมการดวยอยางนอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.........สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ 
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก) 
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 ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ..........สาขา/สาขาวิชา...........แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึง
สถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับ................สาขา/สาขาวิชา ............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือ
พิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะ
รับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  
 ๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล
การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 
 ๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ใหชัดเจน 
         ๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  ซ่ึงสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอน
แลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ  
 ๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 
 ๑๖.๘. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา              
ที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ 
(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม)  ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเม่ือสิ้นป
การศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชใน
การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๑๖.๙. เม่ือครบรอบหลักสูตร  ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป 

๑๗.  การเผยแพรหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 
       เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ      
สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดโดยสะดวก  
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: 
TQR) เม่ือสถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
  ๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น 
   ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ 
ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแต
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเติม 
ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันๆกําหนด 
จึงจะไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปหรือนอยกวาใหพิจารณาผล
การประเมินคุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน 
   ๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
   ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ  โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันกําหนดทุกปหลังจากไดรับการ
เผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่
กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอน
การเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๑๘. รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา….. 
 สาขา/สาขาวิชา......... 
๑๙. ภาคผนวก (ถามี) 
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แผนภูมิแสดงการนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teaching Unit 
(POD Network) 

รายละเอียดของหลักสูตร 
(Programme Specification) 

รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ของภาคสนาม (ถามี) 

(Course + Field Experience 
Specifications) 

กระบวนการเรียนการสอน 
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

 

การวัดและประเมินผล 
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต) 

 

รายงานรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) 

(Course + Field Experience Reports) 

รายงานประจําภาค/ประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report) 

๕ ป 

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา 

 

เสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติ 

เสนอ 

สกอ. 
บันทึกไว 
ในฐาน 
ขอมูล 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/ 
สาขาวิชาตาง ๆ 

เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 

เกณฑกําหนดช่ือปริญญา 

หลักเกณฑการเทียบโอน 

เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ 

ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

เผยแพร
หลักสูตรท่ี
ดําเนินการ
ไดมาตรฐาน  

TQF 

การจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม 

? 

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม) 

สกอ 

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF 

ไม 

ใช 

สถาบันอุดมศึกษา 

ใช 

๑ 

กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง ๑ 

ทุกป 



 
มคอ.๒  รายละเอียดของหลักสูตร  

 
            รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม

ของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ     
โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซ่ึงแตละสถาบันอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเน้ือหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการ
หรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง  
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหม่ันใจวาเม่ือเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับ
องคประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร    
จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได 
รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน 

 
 ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปนี้ 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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 ๑ 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ....................................................................... 

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

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑.  ขอมูลทั่วไป 
๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
   ระบุรหัส (ถามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
๒.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
       ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน 
(กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซ่ึงสอดคลองตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
๓.   วิชาเอก (ถามี) 
๔.   จํานวนหนวยกิตทีเ่รียนตลอดหลักสูตร 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑  รูปแบบ  ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนวาเปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๒  ภาษาที่ใช  ระบุภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 
ภาษาใด 

๕.๓  การรับเขาศึกษา ระบุการรับนักศกึษาเขาศึกษาในหลักสูตรวารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรอื
ตางประเทศ หรือรับทั้งสองกลุมเขาศึกษา 

๕.๔  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน ระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น ๆ  โดยตองระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หนวยงานที่ทําความรวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอ่ืนๆ ในตางประเทศตอง
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.๕   การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระบุวาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให
ปริญญามากกวา ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืน ๆ ในชวงกลางของหลักสูตร หรือเปน
ปริญญารวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือ 
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 ๒ 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เร่ิมใชหลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา    
และปการศึกษา) พรอมทั้งใหระบุวันเดือนปที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอยางอ่ืน
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ไดรับการรับรองหลักสูตรโดยองคกรวิชาชีพ
หรือองคกรอ่ืนใดดวย ใหระบุองคกรที่ใหการรับรอง และวันเดือนปที่ไดรับการรับรองดวย 

๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ระบุปที่คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๘.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
๙.   ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
       อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซ่ึงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไว ใหอาจารย
ประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน 
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จ พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑ แหงใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง    
ซ่ึงตองเปนอาจารยคนละชุดกัน 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกวา ๑ แหง 
ระบุขอมูลใหครบถวน 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

    ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ 
       ของสถาบัน 

     ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  ๑๒.๒ ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๓.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
        อธิบายการบริหารจัดการ  แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพ่ือใหม่ันใจ
วารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน 

หมายเหต ุ        ไมมีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอรมท่ีใชในการวิเคราะหหลักสูตร) *

*

*

*

*

*

*
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หมวดที่ ๒.   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
          ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถอยางไร 

๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พรอมระบุเวลาคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน ๕ ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพ่ือความสําเร็จของแผน
น้ันๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ดวย 

 ๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 ๒.๒ กลยุทธ 
 ๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

หมวดที่ ๓.   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
   ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเปนระบบทวิภาค 
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เปนตน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
   ระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม 
      ๑.๓  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
   ถามีการจัดการศึกษาทีใ่ชระบบอ่ืน ๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ระบุชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรยีน 

๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
       ระบุคุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตรที่สอดคลองกับระดับการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติมตองระบุใหครบและชัดเจน 

๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

    ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา 
เพ่ือการกําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษาที่มีขอจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร หรือการปรับตัวใน
การเรียน) 

*

*

*
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๒.๔  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  
        ระบุจํานวนผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาในแตละป
การศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 
  แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ 
คาใชจายตอหัวในการผลติบณัฑิตตามหลกัสูตรนั้น 

๒.๗ ระบบการศึกษา  
        แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) 

๒.๘  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
๓.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธ  
กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซ่ึงกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ 

๓.๑  หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปน้ี   
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปน 

หมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

                                   ตัวอยาง 
                        จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                               ๑๓๕     หนวยกิต 

๑) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                                                    ๓๖      หนวยกิต 
    - กลุมสังคมศึกษาศาสตร                                                        ๙       หนวยกิต 
   - กลุมวิชามนุษยศาสตร                                                          ๙       หนวยกิต 
   - กลุมวิชาภาษา                                                                   ๙      หนวยกิต 
   - กลุมวิชาวทิยาศาสตรกับคณิตศาสตร                                        ๙      หนวยกิต 
๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                                    ๙๓       หนวยกิต 
    - วิชาแกน                                                                         ๓๐      หนวยกิต 
    - วิชาเอก                                                                         ๔๕      หนวยกิต 
     - วิชาโท                                                                          ๑๘      หนวยกิต  

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                           ๖      หนวยกิต 
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              ๓.๑.๓ รายวิชา  
       ใหระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาดวย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวย
ตนเอง 
              ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
              ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 

๓.๒  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
  ระบุจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส      

เลขประจําตัวประชาชน รายชื่อซ่ึงประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา (โดยตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การ
คนควา วิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
(รายละเอียดทั้งหมดไวที่น่ีหรือภาคผนวกก็ได) 

๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 
             ระบุอาจารยซ่ึงมีคุณวฒิุตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนโดยใหมีคุณวุฒิและจํานวน

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
๓.๒.๒ อาจารยประจํา 

        ระบุอาจารย ซ่ึงมีหนาที่หลักดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่ เต็มเวลา                 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ 
๔.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
 สรุปโดยยอเก่ียวกับการฝกปฏิบัติ ฝกตามคลินิกหรือฝกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม  
         ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามที่ตองการ 

๔.๒ ชวงเวลา  
         ระบุชวงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภาคสนามใหนักศึกษา เชน ป ภาคการศึกษาที่จัด 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
        เชน ๓ วันตอสัปดาหเปนเวลา ๔ สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 

๕.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
ขอมูลโดยสรุปเก่ียวกบัขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจากโครงงานหรือ

งานวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ ควรแนบขอกําหนดสําหรับการทําโครงงานดวย 

๕.๑  คําอธิบายโดยยอ  
๕.๒  มาตรฐานผลการเรยีนรู  

  ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆ ที่ตองการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

*

*
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๕.๓  ชวงเวลา  
  ระบุชวงระยะเวลาของหลกัสูตรที่กําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย เชน ป  ภาคการศึกษา 

๕.๔  จํานวนหนวยกิต 
๕.๕  การเตรียมการ  

  อธิบายอยางยอเก่ียวกับการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล   

  อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน 

 
หมวดที่ ๔.    ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา 
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ

ภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซ่ึงมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงม่ันใน
การใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลาน้ัน 
๒.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

อธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหัวขอตอไปน้ี 
(๑) คําอธิบายทั่วๆ ไปเก่ียวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรที่ตองการจะพัฒนาและระดับของ

ความรูและทกัษะนั้นๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่สาขา/สาขาวิชาน้ันๆ กําหนดเปนอยางนอย           
(ดูประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ขอ ๕ 
มาตรฐานผลการเรียนรู) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยงัมิไดประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงใหสถาบันอุดมศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะ
พัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในสวนที่ ๒ ขอ ๒.๒ วธิีที่ ๒  

(๒) คําอธิบายเก่ียวกับกลยุทธการสอนที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะเหลาน้ัน (ควรเปนคําอธิบายท่ัวๆ ไปของวิธีการที่จะใชตลอดหลักสูตร โดยใชการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตถามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดใหมีในรายวิชาใดวิชาหน่ึง
โดยเฉพาะใหแสดงไวดวย)  

(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตางๆ  ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูในกลุมที่เก่ียวของ 
(ซ่ึงอาจรวมกลยุทธสําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธหรือวิธีการในชวงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงใหเห็นดวย ตัวอยางเชน กิจกรรม
ตางๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใชความรูและ
ทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวในระยะเวลาตอมา 

 
 

*

*
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๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ขอ ๒) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสู
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได) 

 

หมวดที่ ๕.     หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
ถาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เก่ียวกับการให

ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ใหกลาวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกลาว 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ระบุรายละเอียดเก่ียวกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งตองสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา 

 

หมวดที่ ๖.   การพัฒนาคณาจารย 
๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

อธิบายกระบวนการที่ใชสําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ
ใหม่ันใจไดวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาทีต่น        
รับผิดชอบสอน 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
          อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพ่ือชวยใหคณาจารยไดพัฒนา 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอ่ืนๆ 

 

หมวดที่ ๗.   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.  การบริหารหลักสูตร 
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 

๒.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

*

*

*

*
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      ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
 ระบุความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูแลว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเปน  

เชน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอ่ืน ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ เปนตน 
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิ 

 ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอน
อ่ืนๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอ่ืน ๆ 

๒.๔ การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร  
      ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณการ

เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเปน 

๓. การบริหารคณาจารย 
๓.๑ การรับอาจารยใหม 

 ระบุกระบวนการยอๆ ในการรับอาจารยใหม เพ่ือใหม่ันใจวา อาจารยมีคุณสมบัตแิละ 
ประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน 

๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
      อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรวมกันและการมีสวนรวมของคณาจารยในการติดตาม 

คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
      สรุปยอ ๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ เชน วิธีการ

อนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดสวนตอคณาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตร 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทํา
วิจัยรวมกับอาจารย เปนตน) 

๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  
      อธิบายถึงการจัดการที่ไดดําเนินการในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา 

รวมถึงตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับ
อาชีพ (ซ่ึงอาจมีในระดับคณะ) 

๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา  
      แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการ     

ในการพิจารณาขออุทธรณเหลาน้ัน 

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ  
ใหอธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตองสํารวจความตองการทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

*

*
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๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป

ที่ระบุไวในหมวด ๑ – ๖ ขางตน เชน จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด เปนตน โดยตัวบงชี้อยาง
นอยตองสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
หมวดที่ ๘.   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลาน้ีจะถูกนํามาใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร 
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 
 อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการ 

เรียนรูในดานตางๆ เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การนํา
กลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนที่เก่ียวของ และอธิบาย
กระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

             อธิบายกระบวนการที่ ใชในการประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธตามที่ไดวางแผนไว เชน             
การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค 
การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  
การจัดอันดับเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาตองการ 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

อธิบายกระบวนการที่จะใชเพ่ือจะไดขอมูลตางๆยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุมบุคคล ดังน้ี ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) 
ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก ๓) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง

นอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวชิาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธ 
เอกสารแนบ 

ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน 

*

*

*

*

*



มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแตละรายวิชาเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด 
ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรู
ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาท่ีใชในการเรียน วิธีการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือส่ือทางวิชาการอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู 
นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี ้

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

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

๒. จํานวนหนวยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัต ิ
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ระบุชื่อหลักสูตรท่ีใชรายวชิานี้ ยกเวนวชิาท่ีเปดเปนวชิาเลือกทั่วไป ใหใช “หลายหลักสูตร” และใหระบุ
วาเปนวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วชิาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวชิาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก 
วิชาเอกเลือก เปนตน 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

 ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปทีเ่รียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
๖. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 

๘. สถานท่ีเรียน   

ระบุสถานท่ีเรียนทุกแหงทั้งในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน  

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 

หมวดที่ ๒   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

๒. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เชน 
เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาซึ่งเปนผลจาก
งานวิจัยใหมๆ ในสาขา  
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 ๒ 

หมวดที่ ๓   ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา  
 ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 ระบุจํานวนชัว่โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตัิงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย
ตนเอง 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  ระบุจํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน และ
วิธีการส่ือสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา 
 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับท่ีระบุไวใน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปน้ี 

 ๑   สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวชิามุงหวังที่จะพัฒนานักศกึษา        
 ๒   คําอธิบายเกีย่วกับวิธกีารสอนท่ีจะใชในรายวชิาเพ่ือพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ  ๑  
 ๓   วิธีการทีจ่ะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวชิานี้เพ่ือประเมินผลการเรียนรูใน   
      มาตรฐานการเรียนรูแตละดานท่ีเก่ียวของ 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
 ๑.๒  วิธีการสอน 
 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
๒. ความรู 
 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 
 ๒.๒  วิธีการสอน 
 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 
๓. ทักษะทางปญญา 
 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
 ๓.๒  วิธีการสอน 
 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
 ๔.๒  วิธีการสอน 
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 ๓ 

 ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 ๕.๒  วิธีการสอน 
 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 
 ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช รวมท้ังอาจารยผูสอน  ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาหท่ีประเมิน 
และสัดสวนของการประเมิน 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 
 ระบุตําราและเอกสารหลักทีใ่ชในการเรียนการสอน 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
แหลงอางอิงท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ   โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
แหลงอางอิงท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเตมิ 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ระบุวธิกีารประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เปนตน 
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 ๔ 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการ

สอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรบัมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพ 
 

 



 
 

มคอ.๔    รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม   
 
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง 

ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝก
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ 
ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการ
ปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม 

 

 
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังน้ี 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



        มคอ.๔ 
 

 

 

๑ 

 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชัว่โมง  
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ระบุชื่อหลักสูตรที่ใชรายวชิานี้ และระบวุาเปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร 

๖. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
๒.  วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 

อธิบายโดยยอถึงวัตถปุระสงคการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะใหบรรลวุัตถุประสงค 
 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวังตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปน้ี 
     ๑   สรุปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะทีต่องการจะพัฒนาจากประสบการณที่ไดจากการฝกภาคสนาม/ฝกใน
สถานประกอบการ  
     ๒   อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพฒันาความรูหรือทักษะในขอ  ๑  
     ๓   วิธีการท่ีจะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 



        มคอ.๔ 
 

 

 

๒ 

หมวดที่ ๔  ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

ระบุคําอธบิายตามที่ระบใุนรายละเอียดของหลักสูตร 
๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 

ระบุกิจกรรมหลักท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม 

๓.  รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 

 ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง 
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 

ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณ 
ภาคสนาม 
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม  

เชน การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การใหคําแนะนําแกนักศึกษา 
การประเมินผลการฝกประสบการณ 
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

  เชน การใหคาํปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกบัพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศกนักศึกษา  
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
 เชน ที่พัก  การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอ่ืน ๆ  เชน เบ้ียเลีย้ง 

 

หมวดที่ ๕   การวางแผนและการเตรียมการ 
๑. การกําหนดสถานที่ฝก 
๒. การเตรียมนักศึกษา 
๓. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก  
๔. การเตรียมพนักงานพี่เล้ียงในสถานที่ฝก 
๕. การจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 



        มคอ.๔ 
 

 

 

๓ 

 
หมวดที่ ๖   การประเมินนักศึกษา 

๑.  หลักเกณฑการประเมิน 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา 
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนกัศึกษา 
๕. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 
 

หมวดที่ ๗   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

๑.  กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้ 
 ๑.๑  นักศึกษา 
 ๑.๒  พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผูประกอบการ 
 ๑.๓  อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

   ๑.๔  อ่ืน ๆ เชน บัณฑติจบใหม 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 
 



 
มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  

การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเม่ือส้ินภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัด   
การเรียนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว             
ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ    
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ   
ส่ิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมิน
ภายนอก  รวมทั้ งการสํารวจความคิดเห็นของผู ใช บัณฑิต  การวางแผนและใหขอเสนอแนะ                
ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

 

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้ 
 

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

 

 

 

 

 



 มคอ. ๕ 
 

 ๑

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 
 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวชิา 

๒. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถาม)ี 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (Section) 

ใหรายงานเปนรายกลุม   
๔. ภาคการศกึษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวชิา 
๕. สถานที่เรียน 

ระบุสถานที่เรยีนทุกแหงท้ังในและนอกทีต่ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน   
 

หมวดที่ ๒   การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 
๑.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

ระบุหัวขอ  จาํนวนชั่วโมงตามแผนการสอน   จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง   ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 

๒. หวัขอที่สอนไมครอบคลมุตามแผน 

ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทาํใหเกดิผลการเรียนรูตามที่ระบใุนรายละเอียดของรายวิชา  

ระบุวาวิธสีอนเพือ่ใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไมมี  และปญหาของวธิีสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
๔. ขอเสนอการดาํเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุขอเสนอเพือ่การปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓ 
 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จํานวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )                        

๒. จํานวนนกัศึกษาที่คงอยูเมื่อส้ินสดุภาคการศกึษา                                                           
๓. จํานวนนกัศึกษาท่ีถอน  (W)                                                                                             
 
 



 มคอ. ๕ 
 

 ๒

๔. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 
ระบจุํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 

๕. ปจจัยท่ีทาํใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีกาํหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

ระบคุวามคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลการเรยีนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒ 

         ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกาํหนดเวลาการประเมนิ 

ระบุความคาดเคล่ือนที่เกิดขึน้พรอมเหตุผล 
         ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมนิผลการเรียนรู (ถามี) 

ระบุความคาดเคล่ือนที่เกิดขึน้พรอมเหตุผล 
 ๗. การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษา 

ระบุวธิีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ         

 

หมวดที่ ๔   ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบุปญหาในการใชทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ 
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

หมวดที่ ๕   การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

         ๑.๑  ขอวิพากษทีสํ่าคัญจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 
    ระบุขอวพิากษทั้งท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน 

         ๑.๒  ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอขอวพิากษตามขอ ๑.๑ 
๒.  ผลการประเมนิรายวชิาโดยวิธีอ่ืน  
         ๒.๑  ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิโดยวิธีอ่ืน 
              ระบุขอวพิากษท้ังที่เปนจุดแข็งและจุดออน 
       ๒.๒  ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอขอวพิากษตามขอ ๒.๑ 

 
หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 

๑.  ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังที่ผานมา 
ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่านมาและอธิบายผลการดําเนินการ

ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล 



 มคอ. ๕ 
 

 ๓

๒. การดําเนนิการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
อธบิายการปรบัปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การ

ใชอปุกรณการสอนแบบใหม เปนตน 
๓. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรบัผิดชอบ 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………… 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันท่ีรายงาน ............................................................. 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………….. 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันท่ีรับรายงาน ......................................................... 
 



 
มคอ.๖   รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  

  
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) 

หมายถึง รายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตาม
แผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองให
เหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป 
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเร่ิมจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหาร
จัดการและส่ิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารย
ผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง  

 
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังน้ี 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณ 

ภาคสนาม 
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๖ 
 

 ๑

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 
๒. หลักสูตร 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม 

 

หมวดที่  ๒   การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถามี) 

ระบุวาการเตรียมนักศึกษาตางจากแผนอยางไร  และใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่การ
วางแผนในอนาคต          
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

ระบุวาการเตรียมอาจารยทีป่รึกษา/อาจารยนิเทศกตางจากแผนอยางไรและใหขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่การวางแผนในอนาคต       
 ๓.  การเตรียมพนักงานพีเ่ลีย้ง (Field  Supervisors)  จากสถานประกอบการ (ถามี)  

ระบุวาการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไรและให 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่การวางแผนในอนาคต 
 ๔. การเปลี่ยนแปลงการจดัการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปน้ีที่ตางจากแผนและใหขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นเพือ่การวางแผน 
          ๔.๑  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา 

          ๔.๒  การเปลี่ยนแปลงสิง่อํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา 
          ๔.๓  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ  (ถามี)  
 

 หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม                               
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม     
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                                                                      
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระบจุํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 
๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 



มคอ. ๖ 
 

 ๒

 

 หมวดที่ ๔   ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร 
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก 
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถามี) 
 

หมวดที่ ๕   การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา  (ใหแนบผลการสํารวจ) 

๑.๑   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
       ระบุขอวพิากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจดุออน 

๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

๒.๑   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
          ระบขุอวพิากษทั้งทีเ่ปนจุดแข็งและจุดออน 

๒.๒   ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา 

สรุปยอการพัฒนาที่สําคัญในปจจุบัน อาทิ การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณภาคสนาม การปรับประสบการณภาคสนาม และแนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ 
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน 

ระบุประเด็นที่ระบุไวในครั้งที่ผานมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากขอ ๑  และอธิบายถึง
ความสําเร็จ ผลกระทบ  ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตุผล 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสรจ็และผูรับผิดชอบ 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุขอเสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาหรอืสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวชิาอื่นๆ ในหลักสูตร 

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

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม:…………………………… 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ...................................................... 
 

ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………………….. 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ................................................... 



 

มคอ. ๗   รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล

ประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน 
ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันท่ีมีผลกระทบ
ตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐาน
ผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมิน
หลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เก่ียวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไป
ยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย 

 
ประกอบดวย ๙ หมวด ดังนี้ 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  ขอมูลเชิงสถิติ 
หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 
หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 
หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน 
หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก 

ผูประเมินอิสระ 
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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 ๑

รายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร..........................ประจําปการศึกษา.............. 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
๑. หลักสูตร  
๒. ระดับคุณวฒุ ิ
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
๔. วันท่ีรายงาน 
๕. ปการศึกษาท่ีรายงาน 
๖. สถานที่ต้ัง 

ระบุสถานท่ีตัง้ที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น  ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวทิยาเขต 
 

หมวดที่ ๒   ขอมูลเชิงสถิต ิ
๑.  จํานวนนกัศึกษาชัน้ปท่ี ๑ ท่ีรับเขาในปการศึกษาท่ีรายงาน                                            
๒.  จํานวนนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในปที่รายงาน   

๒.๑. จํานวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสตูร    
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสตูร   
๒.๓. จํานวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาหลังกาํหนดเวลาของหลักสตูร    
๒.๔. จาํนวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในสาขาวชิาเอกตาง ๆ (ระบุ) 
         สาขา/สาขาวชิา……………………………………...จํานวน     ...............   คน 
         สาขา/สาขาวชิา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

    สาขา/สาขาวชิา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

๓.   รายละเอียดเกี่ยวกบัอัตราการสาํเร็จการศึกษา 
รอยละของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      

  คํานวณจากจํานวนนักศึกษาทีจ่บการศกึษาตามขอ ๒.๒ และจํานวนนักศึกษาทัง้หมดท่ีรับเขา
ในหลักสูตรของรุน 

  ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา (เชน การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุมประกาศนียบัตรเปนปริญญาบัตร     
หรือการยายสาขาวิชา ฯ) 
๔.  จํานวนและรอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศกึษาของหลกัสูตรในแตละป 
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๕.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจาํนวนนกัศึกษาในแตละปการศึกษา 
สัดสวนของนกัศึกษาท่ีสอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร

เปรียบเทียบกบัจํานวนนักศกึษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 
         นักศึกษาชัน้ปท่ี ๑ ที่เรียนตอชัน้ปท่ี ๒                        ......................... % 
         นักศึกษาชัน้ปท่ี ๒ ท่ีเรียนตอชัน้ปท่ี ๓                        ......................... % 
         นักศึกษาชัน้ปท่ี ๓ ที่เรียนตอชัน้ปท่ี ๔                        ......................... % 
๖.  ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
๗.  ภาวะการไดงานทําของบณัฑติภายในระยะ ๑ ป หลังสาํเร็จการศึกษา 

วนัที่สํารวจ ............................................................................. 
 

จํานวนแบบสอบถามที่สง  ....................... จํานวนแบบสอบถามทีต่อบกลบั ........................            
 

รอยละของผูตอบแบบสอบถาม   …………………………. 
 

การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจาํนวนผูตอบแบบสอบถาม 
ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทาํงาน การได

งานทํา ตรงสาขาท่ี
เรียน 

ไมตรงสาขา
ท่ีเรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอ่ืน ยังไมไดงานทํา 

จํานวน      
รอยละ      

 

๘.  การวิเคราะหผลท่ีได  
วิเคราะหผลการเปล่ียนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน 

ภาวะเศรษฐกจิ และเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผานมาและสถาบันอื่นที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน 
เพือ่เปนขอมูลในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร 
 

หมวดที่ ๓   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 

๑.   การเปล่ียนแปลงภายในสถาบนั (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
๒.   การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบนั (ถามี) ทีม่ผีลกระทบตอหลักสตูรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
 

หมวดที่ ๔   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
๑.   สรปุผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา     

ระบุรายวชิาทีเ่ปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีน  จํานวนนกัศึกษาท่ีสอบ
ผานแตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 
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๒.   การวเิคราะหรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมปกติ 
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีมีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับคะแนนสูงมาก

หรือตํ่าเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบ
ตกมากเกินไป การสอนไมตรงกับเนื้อหาท่ีกําหนดของรายวิชา เปนตน นอกจากนี้ใหระบุวิธีการ
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผลท่ีทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑท่ีตั้งไว และ
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการไปแลว  (หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไข      
ที่ไดดําเนินการมาแลวดวย) 
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  

๓.๑  รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่มไดเปดสอน 
     ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา พรอมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไมได

เปดสอนและมาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนที่ตองเปดตามแผนการศึกษาแตขาด
ผูสอน หรือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอยเกินไป และไดดําเนินการปรับแผนการเปดรายวิชา
เพื่อเปนการประกันวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาไดในภาคการศึกษาตอไป 

๓.๒  วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน 
     ใหระบุรหสัและชือ่รายวชิา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอนสาระหรือหัวขอดังกลาว 

พรอมวธิีแกไข (ถามี) เชน สาระท่ีขาดและจําเปนตองสอนเพือ่ใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอื่นไดเพิ่มหัวขอ
หรือสาระท่ีขาดในรายวิชาท่ีสูงขึ้น 
 

 

หมวดที่ ๕   การบริหารหลักสตูร 
๕.๑  การบริหารหลักสูตร 
 ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต 
 

หมวดที่ ๖   สรุปการประเมินหลกัสูตร 
๑.   การประเมนิจากผูท่ีกาํลงัจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปที่สํารวจ) 
       วันท่ีสาํรวจ ............................. (ใหแนบผลการสาํรวจมาประกอบดวย) 

๑.๑.  ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิ และขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 
๑.๒.  ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมนิขอ ๑.๑   

๒.  การประเมนิจากผูมีสวนเก่ียวของ  
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของ และจากภายนอก  
๒.๑. ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
๒.๒. ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมนิขอ ๒.๑  (ถามี) 

๓.  การประเมนิคุณภาพหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุฯิ 



มคอ. ๗ 
 

 ๔

หมวดที่ ๗   คุณภาพของการสอน 

๑. การประเมนิรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 
๑.๑  รายวชิาทีม่ีการประเมนิคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ 

    ระบุรหัสและช่ือรายวชิาท่ีมีการประเมนิคุณภาพการสอนพรอมวิธกีารประเมิน เชน ประเมิน
โดยนักศึกษา เปนตน และแผนปฏิบัติการท่ีไดดําเนินการไปแลว 

๑.๒  ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 

๒.  ประสิทธผิลของกลยุทธการสอน  
ระบุขอคิดเห็นตอแผนการสอน กลยทุธและวธิีการสอนท่ีใชในรายวชิาเพือ่พฒันาสาระการเรียนรู

ตางๆ ที่กําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของ
การสอนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาเพือ่นําผลมาปรบักลยุทธและวิธีการสอนตอไป 

๒.๑  สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูลปอนกลบัจากแหลงตางๆ    
       สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น  

๒.๒ แนวทางแกไข/ปรบัปรุง      
 แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา 

หรือการแกปญหาวิธีการอื่นใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชาที่
ไดแกไขหรือปรับเปลี่ยน  
๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี           ไมมี               
หากมีการปฐมนิเทศใหระบจุํานวนอาจารยใหม  
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไ่มไดดําเนินการ  

 

๔.  กิจกรรมการพฒันาวชิาชพีของอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 

๔.๑. กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม   
     ใหระบุกิจกรรมที่สถาบนัฯจัดหรือหนวยอื่นที่ไมใชสถาบันฯจัด จาํนวนอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม 

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของ
ผูเขารวมกจิกรรม) 



มคอ. ๗ 
 

 ๕

หมวดที่ ๘   ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลกัสูตร 
  จากผูประเมินอสิระ 

๑.  ขอคิดเหน็หรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเหน็ของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสตูรตอขอคิดเหน็หรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ 
๒. การนาํไปดําเนนิการเพื่อการวางแผนหรือปรบัปรุงหลักสูตร  
 

หมวดที่ ๙   แผนการดาํเนินการเพื่อพฒันาหลักสูตร 
๑.  ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปที่ผานมา  

 ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 
และเหตผุลที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 
๒.  ขอเสนอในการพฒันาหลักสตูร 

 ๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวชิาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวิชา        

การเปลี่ยนแปลงวธิีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิา  ฯ)  
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน    

๓. แผนปฏบิตัิการใหมสําหรับป  ............. 
 ระบุแผนปฏบิติัการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผดิชอบ 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  :________________________________ 
 

ลายเซ็น  :__________________________  วันท่ีรายงาน:____________ 
 

ประธานหลักสูตร  :______________________________- 
 

ลายเซ็น  :__________________________  วันท่ีรายงาน:____________ 
 

เห็นชอบโดย    ________________________    (หวัหนาภาควิชา) 
 

ลายเซ็น  :__________________________              วันที:่____________ 
 

เห็นชอบโดย    ________________________(คณบดี) 
 

ลายเซ็น  :    __________________________          วันที ่  :____________ 
 

เอกสารประกอบรายงาน 
๑. สําเนารายงานรายวิชาทกุวิชา 
๒. วิธีการใหคะแนนตามกาํหนดเกณฑมาตรฐานทีใ่ชในการประเมนิ 
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑติท่ีจบการศึกษาในปท่ีประเมิน 
๔. ขอสรปุผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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