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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 หลักสูตรเปนสิ่งสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาในทุกระดับ   เพราะหลักสูตรเปรียบเหมือนตัว

แมบทท่ีสําคัญในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติสําหรับการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมาย

ที่กําหนดไว หลักสูตรที่ดีตองมีการพัฒนาอยูเสมอ เพ่ือใหมีเนื้อหาสาระทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง และเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพทางการศึกษา มีการพัฒนา

รอบดาน ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว   ปจจุบันหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตอง

มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให

เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและอนาคตในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง และสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรท่ีมี

ประสิทธิภาพ  มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานท้ังในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  รวมท้ังสิ้น 30 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 12 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 11 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร  

และตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thailand Qualifications Framework for Higher Education; 

TQF:HEd)  ประกาศ ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2552  ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

กําหนดใหมีการประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องอยางนอยทุก ๆ 5 ป  ดังนั้น การ

ดําเนินงานในดานการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรจึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญภารกิจหนึ่งของคณะ

วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรให

ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในแตละดาน ปรับปรุงเพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ   

เพ่ือใหหลักสูตรทุกหลักสูตรใหมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามท่ีไดกําหนดไว   

 คูมือการปรับปรุงหลักสูตรเลมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดความรู ข้ันตอน และวิธีการในการ

ปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตรท้ังแบบกระทบโครงสรางและแบบไมกระทบโครงสราง และเพ่ีอเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร  ผูเขียนจึงไดจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเปนประโยชนตอผูท่ีปฏิบัติงานตอไป 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการถายทอดความรู  ข้ันตอนและวิธีการในดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแบบ

กระทบโครงสราง และไมกระทบโครงสราง 

2. เพ่ือใหภาควิชา/สาขาวิชา สามารถจัดทําเอกสารการปรับปรงุหลักสูตรไดถูกตองตาม

แบบฟอรมการปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเก่ียวของไดรับทราบและเขาใจข้ันตอนในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบ

โครงสราง และไมกระทบโครงสราง 

2. ภาควิชา/สาขาวิชา  จัดทําเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรไดถูกตองตามแบบฟอรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

ขอบเขตของคูมือ 

  คูมือฉบับนี้ใชสําหรับปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินการเสนอปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบ

โครงสราง และแบบไมกระทบโครงสราง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครอบคลุมตั้งแตการ

เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง การตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดในเอกสารการปรับปรุง

หลักสูตรใหเปนไปตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   ความถูกตองของรายละเอียดตาง ๆ  ในเอกสาร

การปรับปรุงแกไข (สมอ.08) และเลมหลักสูตร มคอ.2 ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  และ

สามารถทําใหอาจารยบุคลากรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของสามารถจัดทําเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรไดถูกตอง

ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือเสนอเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ  จนเสร็จสิ้น

กระบวนการท่ีกระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรับทราบหลักสูตร 
      

คําจํากัดความเบื้องตน / นิยามศัพทเฉพาะ 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  หมายถึง  ประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

 

 เ กณฑ มาตรฐานห ลัก สูตรระดับ อุดมศึ กษา  พ .ศ .  2558   หมายถึ ง  ประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร  เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558   และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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  การปรับปรุงหลักสูตร  คือ  การนําผลท่ีไดจากการประเมินมาเปนขอมูลในการปรับปรุง

หลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ  และความตองการของประเทศ  การ

ปรับปรุงหลักสูตรทําได 2  ลักษณะ คือ 

1. หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย  เปนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอ

โครงสราง  เนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ  และสาระสําคัญของหลักสูตร  เชน  

การเปลี่ยนชื่อรายวิชา  เปลี่ยนรหัสรายวิชา  การเปดรายวิชาเลือกใหม  ปรับ

คําอธิบายรายวิชา  และการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / 

อาจารยประจําหลักสูตร เปนตน 

2. หลักสูตรปรับปรุง  เปนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

และสาระสําคัญของหลักสูตร  อาทิ  วัตถุประสงคของหลักสูตร  โครงสรางจํานวน

หนวยกิต  ชื่อหลักสูตร  ชื่อปริญญา  เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ

ระบบการศึกษา เปนตน  ท้ังนี้ จะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๆ 

5 ป หรือตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  อยางไรก็ตามหลักสูตรสามารถ

ปรับปรุงกอนเวลาดังกลาวไดเพ่ือใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

(บันทึกขอความท่ี ศธ 6803.6/พ02221 วันท่ี 4 สิงหาคม เรื่อง รายละเอียด ข้ันตอนการเสนอหลักสตูร

มหาวิทยาลัยศิลปากร และกําหนดการเสนอหลักสูตรท่ีครบรอบตองปรับปรุง  ปการศึกษา 2561) 

 

  มคอ.2  รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง  คําอธิบาย

ภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของ

หลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถายทอดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของบัณฑิตท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซ่ึงแตละ

สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม 

ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและ

จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

   รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง

เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลท่ีจะทําใหม่ันใจวาเม่ือเรียนสําเร็จ

แลวจะบรรจุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ท้ังยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตร

กับองคประกอบในการเรียนเพ่ือนําไปสูคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ  รายละเอียดของ

หลักสูตรจะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรท่ีเหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของ

ตนเองได  รวมท้ังผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน (ประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แหงชาติ  พ.ศ.  2552 (Thailand Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd)  

ประกาศ ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2552)  ใชสําหรับการเสนอหลักสูตรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอ

โครงสรางหลักสูตร 

 

  สมอ.08 แบบเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร  ใชสําหรับกรณีขอปรับปรุงแกไขเล็กนอย ไม

กระทบโครงสรางของหลักสูตร  

 

  อาจารยประจําหลักสูตร  หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร  

 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หมายถึง  อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน

ไมได 
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บทที่  2 

โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ 
 

โครงสรางการบริหารจัดการ 

   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด

นครปฐม  ไดรับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรใหจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2514  

จากนโยบาย ท่ีจะขยายงานทางด านวิชาการและการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไปสู ด าน อ่ืน

นอกเหนือไปจากดานศิลปะและโบราณคดี  คณะฯ เริ่มรับนักศึกษา  รุนแรกป พ.ศ. 2515 ในสาขาวิชา

คณิตศาสตร สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาชีววิทยา  ตอมาป พ.ศ. 2517 มีการแบงสวนราชการเปน

หนวยงานภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกส และสํานักงานเลขานุการ  

ในป พ.ศ. 2532 ไดจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมข้ึนอีก 1 ภาควิชา 

  ปจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บังคับใช และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงาน

ภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ทําใหมีการแบงสวนงานในคณะ

วิชาออกเปน 14 สวนงาน  ไดแก สํานักงานคณบดี ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา 

ภาควิชาฟสิกส ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภาควิชาสถิติ ภาควิชาคอมพิวเตอร ภาควิชาจุล

ชีววิทยา ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร ศูนยบริการวิชาการ ศูนยความ

เปนเลิศดานสีและการเคลือบผิว ศูนยความเปนเลิศของวัสดุแนวใหม และศูนยสอบเทียบเครื่องวัดรังสี

อาทิตย (ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562, หนา 3-4) 

สํานักงานคณบดี 

สํานักงานคณบดีมีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนการดําเนินการและประสานงานภารกิจตาง ๆ 

ของคณะฯ ใหประสบผลสําเร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเปาหมายท่ีตั้งไว  สํานักงานคณบดีมี

ภาระงานท่ีเก่ียวของแบงเปน 4 หนวยงาน    คือ 1. งานบริหารและธุรการ  2. งานบริการการศึกษา   

3. งานคลังและพัสดุ และ 4. งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาระหนาท่ีของหนวยงาน 

1.  งานบริหารและธุรการ  แบงออกเปน 4 หนวย ดังนี้ 

  1.1  หนวยงานสารบรรณ  มีหนาท่ีรับ-สง ควบคุม  ตรวจสอบการลงทะเบียนหนังสือ  เขา-

ออก ราง โตตอบหนังสือ เก็บ-คนหา  รวบรวมบันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาเอกสาร 

และจัดเตรียมการประชุม ประสานงานติดตอ ตลอดจนอํานวยความสะดวก การประชาสัมพันธท้ัง

ภายในและภายนอก ออกเลขคําสั่งฯ จัดทําประกาศตาง ๆ 

1.2  หนวยงานการเจาหนาท่ี  มีหนาท่ีเก่ียวกับงานการเจาหนาท่ี การบริหารงานบุคคล ของ

บุคลากรของคณะฯ ท้ังหมด เชน การบรรจุแตงตั้ง การจัดจางเลื่อนระดับเงินเดือน เลื่อนข้ันคาจาง การ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาบุคลากร การลาประเภทตาง ๆ ฯลฯ รวมท้ังการดําเนินการ

เก่ียวกับเรื่องตําแหนง และอัตราเงินเดือน เปนตน 

1.3  หนวยอาคารและสถานท่ีและยานพาหนะ มีหนาท่ีเก่ียวกับการจัด ควบคุมดูแลบํารุงรักษา

ยานพาหนะและอาคารสถานท่ีของคณะฯ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา 

โทรศัพท รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ ดวย 

1.4  หนวยประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีเก่ียวกับงานดานประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร 

กิจกรรม เพ่ือเผยแพรไปสูหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก การสื่อสารมวลชล การเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ การประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การจัดทําขาว การถายภาพงานหรือกิจกรรม

ตาง ๆ ตอนรับและอํานวยความสะดวกแกแขกผูมาเยี่ยมชมหรือติดตองาน จัดเก็บรวบรวมขาวสาร 

สถานการณความเปนไป เพ่ือวิเคราะหหรือรายงาน เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา เปนตน 

2.  งานคลังและพัสดุ  แบงออกเปน 2 หนวย ดังนี้ 

2.1  หนวยการเงิน   มีหนาท่ีดําเนินการดานการเงิน  งบประมาณ   และการบัญชีท่ัวไป 

การเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  ดูแลตรวจสอบความถูกตอง การขอ

อนุมัติเบิก-จายเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณโครงการตาง ๆ การวิเคราะหทางการเงิน

และบัญชี  การจัดทําบัญชีเงินประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  หมวดตาง ๆ  และเงิน

ประเภทอ่ืน ๆ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทางการเงินกอนเสนออนุมัติและเบิกจายเงินรวมท้ัง

รายงานสภาพทางการเงินและบัญชีในชวงเวลาของปงบประมาณ รวมถึงการดูแลการยืมเงินทดรองจาย

และรับเงินคืนเงินยืมทดรองจาย ภายในคณะวิทยาศาสตร 
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2.2   หนวยพัสดุ  มีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดหา  จัดซ้ือการเบิกจาย  การเก็บรักษา  การซอมแซม 

และบํารุง  การจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาหลักฐานใบสําคัญและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  

ประสานงานในการตรวจพัสดุประจําป  การแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 
 

3.  งานบริการการศึกษา แบงออกเปน 4 หนวย ดังนี้ 

          3.1 หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา มีหนาท่ีดําเนินงานบริการวิชาการประสานงาน

และดําเนินการรับนักศึกษาใหมตามแผนพัฒนาการศึกษา จัดทําทะเบียนประวัตินักศึกษาและ

ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนจัดอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ ดําเนินงานการลงทะเบียนเรียน ลาพัก 

ลาออก โอนยาย พนสภาพของนักศึกษา ดําเนินการจัดทําสถิติขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา การ

แจงผลการศึกษาและการจบหลักสูตรของนักศึกษา ดําเนินงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในดานการจัดการ

เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาดําเนินการจัดทําสถิติขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับของกับนักศึกษา เปนตน 

          3.2 หนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ  มีหนาท่ีประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการอนุมัติ

เปดสอนและปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามแผนพัฒนาการศึกษา ดําเนินงานกับภาควิชาในการจัดทํา

ตารางสอนและตารางสอบ การจัดทําขอสอบ การติดตอขออนุมัติเชิญอาจารยพิเศษ  ดําเนินงานการขอ

อนุมัตินํานักศึกษาไปศึกษานอกสถานท่ี ออกหนังสือรับรองตาง ๆ ของนักศึกษา ดําเนินงานการใชหอง

บรรยายในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ จัดเตรียมและดูแลโสตทัศนูปกรณเพ่ือให

บริการดานการเรียนการสอน เปนตน 

           3.3 หนวยกิจการนักศึกษา  มีหนาท่ีดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 

ตาง ๆ ของนักศึกษา และชมรมตาง ๆ ของนักศึกษาประสานงานกับอาจารยท่ีปรึกษาฝายกิจการ

นักศึกษาและกองกิจการนักศึกษาในเรื่องงานกิจการนักศึกษาทุกเรื่อง ประสานงานเก่ียวกับนักศึกษา

ฝกงาน ประชาสัมพันธการศึกษาตอและการสมัครงานของนักศึกษา ตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา 

ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษา และการกูยืมเงินเพ่ือ

การศึกษา ตลอดจนดูแลเก่ียวกับสวัสดิการตาง ๆ ของนักศึกษา การสํารวจภาระการมีงานทําของ

บัณฑิตรวบรวมประวัติศิษยเกาและประสานงานดานกิจกรรมตาง ๆ ของศิษยเกา เปนตน 

 3.4  หนวยคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาท่ีใหบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและงานวิจัยรายบุคคลของนักศึกษา การดูแลระบบงาน

สารสนเทศภายในเพ่ือการบริหารงานดานตาง ๆ ของคณะฯ และภาควิชา ดูแลระบบเครือขายเน็ตเวิรค

และอินเตอรเน็ต ควบคุม ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง Server ตูเครือขายเน็ตเวิรค (Hub) ใหพรอมท่ี

จะใชงานหรือใหบริการไดอยางสมํ่าเสมอ บริการซอมบํารุง  แกไขขอขัดของของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใช

ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตร การปองกันไวรัส การลง
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โปรแกรม การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรระบบคอมพิวเตอร ใหทันสมัยและพรอมใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และดูแลรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรภายในหองเรียนของคณะฯเปนตน 
 

 4.  งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (หนวยงานในกํากับ) แบงออกเปน 3หนวย ดังนี้ 

           4.1  หนวยนโยบายและแผน  มีหนาท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนงานท่ีปฏิบัติ

เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะหประสานงาน ประมวลแผนพิจารณาและเสนอแนะแนวทางเพ่ือ

ประกอบการกําหนดแผน/นโยบาย รับผิดชอบงานดานงบประมาณ การจัดทําแผนโครงการ/กิจกรรม

ตาง ๆ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  วางแผนจัดทํางบประมาณทุกประเภท รางและจัดทําประกาศการ

ใชเงินงบประมาณจากแหลงตาง ๆ จัดสรรงบประมาณตามนโยบายของคณะฯ และรับผิดชอบ

ประสานงานเก่ียวกับงานดานการสงเสริมวิชาการ การวิจัยผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการ เปนตน 

  4.2  หนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีดําเนินการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะ จัดทําประกาศ คําสั่งท่ีเก่ียวของ รางจัดทําหนังสือโตตอบเก่ียวกับงานประกันคุณภาพกับ

หนวยงานท้ังภายในและภายนอก จัดรวบวรวมเอกสารขอมูลท่ีเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ จัดทํา

รายงานประจําป จัดทําแฟมเอกสารเพ่ือรับการตรวจประกันคุณภาพประจําป การนําเสนอผลงานใน

การรับการตรวจประกันคุณภาพ การสํารวจภาระงานอาจารยประจําป เปนตน 

           4.3  หนวยงานวิเทศสัมพันธ มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการติอตอประสานงานและดําเนินการ

เก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก รางและโตตอบหนังสือ 

ดําเนินการเก่ียวกับขอตกลงความรวมมือ หรือความชวยเหลือทางวิชาการกับหนวยงานตางประเทศ 

การขอทุนฯ ตาง ๆ การดําเนินการไปประชุมวิชาการหรือเจรจาตางประเทศ ประสานงานและ

ดําเนินการเก่ียวกับความรวมมือตางประเทศ เปนตน 
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แผนภูมิโครงสราง/ การบริหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

หมายเหตุ *เปนศูนยหรือหนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร  

          ของคณะฯ 

 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีปรึกษาคณะวิทยาศาสตร 

 

 

งานคลังและพัสดุ 

ภาควิชาฟสิกส 

ภาควิชาชีววิทยา 

สํานักงานคณบดี ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา 

งานแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ภาควิชาเคมี 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

ภาควิชาสถิต ิ

ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 

ภาควิชาคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

*ศูนยบริการวิชาการ 

*ศูนยความเปนเลิศดานสีและการ

เคลือบผิว  

*ศูนยความเปนเลิศดานวัสดุแนวใหม 
 

*ศูนยสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีอาทิตย 

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

รองคณบดีฝายบริหาร 

 

 

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและศิษยเกา

 

 

 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ   

และวิเทศสัมพันธ 

 

ผูชวยคณบดีฝายวจิัย          

และนวัตกรรม 

 

 

ผูชวยคณบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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แผนภูมิโครงการสรางการแบงสวนงานของสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสรางการปฏิบัติงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนวยทะเบียนและประเมินผล

การศึกษา 

 

1.  นางสาวชุติมา เหลืองตระกูล 

     (นักวิชาการศึกษาชํานาญการ) 

 

2.  นางบังอร  ดํารงสุกิจ 

(นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ) 

 

หนวยสงเสริมและพัฒนา 

ทางวิชาการ 

 

1. นางพิมพ   ผิวออน 

   (จ.บริหารงานทั่วไปชํานาญการ) 
 

2. นางวัลนัดดา  วัฒนเพ่ิมสกุล 

  (นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ) 

 

สาํนกังานคณบดี 

งานบริหารและธุรการ 

 

 

งานคลังและพัสด ุ

 

 

งานบริการการศึกษา 

 

 

งานแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 - หนวยงานสารบรรณ 

- หนวยการเจาหนาท่ี 

- หนวยอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ 

- หนวยประชาสัมพันธ 

 

 

- หนวยการเงินและบัญชี 

- หนวยพัสดุ 

 
 

หนวยกิจการนักศึกษา 

 

 

นางบรรณพร  จาคีไพบูลย 

(นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ) 

 

- หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

- หนวยการสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 

- หนวยกิจการนักศึกษา 

- หนวยคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

- หนวยนโยบายและแผน 

- หนวยประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- หนวยวิเทศสัมพันธ 

 

 

หนวยคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  นายกฤติกร  สามิภักด์ิ 

     (นายชางดานอิเล็กทรอนิกส) 

2.  นายธนัช  อายุยืน 

     (นักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3.  นายภาณุมาศ  บุญวงษ 

     (นักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

 

 

นางสายชล  เขียววชิยั 
หวัหนา้งานบริการการศึกษา 
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บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

          ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงาน สายสนับสนุน กลุม ปฏิบัติการ ชื่อตําแหนง นักวิชาการ

อุดมศึกษา ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ กําหนดโดย คณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ก.บ.ม.) กําหนด ระบุความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ดังนี้ 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

          ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 

ทักษะ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือ

การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ดานการปฏิบัติการ 

           1.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงอาจมี

หนาท่ีในงานใดงานหนึ่งหรือหลายงานตามท่ีไดรับมอบหมายก็ได ดังนี้ 

     (1)  งานเก่ียวกับบริหารงานท่ัวไป 

   (2)  งานเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย 

    (3)  งานเก่ียวกับวิเคราะหนโยบายและแผน 

   (4)  งานเก่ียวกับประชาสัมพันธ 

   (5)  งานเก่ียวกับวิเทศสัมพันธ 

   (6)  งานเก่ียวกับวิชาการศึกษา 

   (7)  งานเก่ียวกับกิจการนักศึกษา 

  1.2  ชวยวางแผน และติดตามงานในสํานักงาน เพ่ือใหสามารถบริหารงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 

  1.3  ดําเนินการเก่ียวกับการติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  ท้ังในและตางประเทศเพ่ือ

อํานวยความสะดวก และเกิดความรวมมือรวมกัน 

  1.4  บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือ

เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงาน  เพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  1.5  ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ

และวิธีการของงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง

เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  



12 
 

2. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผนการทํางาน

ตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3.  ดานการประสานงาน 

  3.1  ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

  3.2  ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 

  4.1  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชา  นักศึกษา 

ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานใน

หนาท่ี  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 

 4.2  พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการท่ีซับซอนเพ่ือ

กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

 

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามที่ไดรับมอบหมาย 

  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ นางวัลนัดดา วัฒนเพ่ิมสกุล ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา  

ระดับ ปฏิบัติการ ตามท่ีไดรับมอบหมาย มีดังนี้ 

ความ

รับผิดชอบ 

งานที่ปฏิบัต ิ

งานดาน

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. ดําเนินการและประสานงานการเสนอขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหม/หลักสูตร

ปรับปรุง (ทั้งเลม) ของสาขาวิชาตาง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต

เร่ิมเสนอหลักสูตรจนกระทั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง โดย

ดําเนินการดังนี ้

  - จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

  - ประสานงานและทาํบนัทึกเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรฯ (ผูทรงคุณวฒุิภายนอก) 

  - ตรวจสอบรูปแบบและรายละเอียดของหลักสูตรฯ 

  - ดําเนินการนัดประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ พจิารณาหลักสูตร 

  - เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา 

  - จัดสงหลักสูตรเสนองานหลักสตูรมหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลยั 
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ความ

รับผิดชอบ 

งานที่ปฏิบัต ิ

งานดาน

หลักสูตร 

 

 - ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของและภาควิชาทุกข้ันตอน จนกระทั่ง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตร 

     2. ดําเนินการและประสานงานการเสนอขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรสาขาวิชา

ตาง ๆ (ปรับปรุงแบบไมกระทบโครงสราง) ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

(ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร(สมอ.08) เสนอ

คณะกรรมการชุดตางๆ พิจารณา  ประสานงานกับงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/บัณฑิต

วิทยาลัย จัดทําบันทึกสงเอกสารฯ ทุกข้ันตอน จนกระทั่งสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(สกอ.)รับรอง) 

     3. การดําเนินการรวบรวมและติดตามขอมูล มคอ.3, มคอ.5 ของทุกรายวิชาที่เปด

สอนในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร   

        - จัดทําบันทึกแจงกําหนดเวลาในการสง มคอ.3, มคอ.5 ถึงทุกภาควิชา   

        - รวบรวมและตรวจสอบกับขอมูลรายวิชาที่ปรากฏบนระบบ Reg. 

        - ติดตาม มคอ.3 รายวิชาที่เปดเพิ่มเติมภายหลังจากเปดภาคเรียน (ชวงเพิ่ม-ถอน 

14 วันหลังเปดภาคเรียน)   

        - ประสานงานติดตอขอขอมูล มคอ.3 , มคอ.5  รายวิชาของคณะวิชาอ่ืนๆ ที่

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไปลงทะเบียนเรียน   

        - รวบรวมขอมูลครบก็จะดําเนินการจัดสงใหทุกภาควิชาเพื่อเปนขอมูลในการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร   

        - จัดสงขอมูล มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาพื้นฐานที่บริการสอนใหนักศึกษาคณะ

วิชาที่เก่ียวของ 

     4. ประสานงานเร่ืองระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ระบบ TQF)  การจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5  บน

ระบบ TQF  ตอบคําถามอาจารยเมื่อเกิดปญหาในการใชระบบ ประสานงานกับผูดูแล

ระบบของมหาวิทยาลัย 

     5. สรุปขอมูลรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548)  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)  ใหเปนปจจุบัน 

เพื่อเปนขอมูลใหภาควิชาและงานแผนและประกันคุณภาพ    

      6. ดําเนินการรวบรวมรายละเอียดของหลักสูตร เพื่อจัดทําตนฉบับหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (5 ป)  ปรับแกไขขอมูล

ที่มีการปรับปรุงแกไขภายหลัง  ตรวจสอบความถูกตอง ประสานงานจัดสงตนฉบับใหโรง

พิมพ  เพื่อจัดทําเปนคูมือการศึกษาแจกใหกับนักศึกษาใหม อาจารยที่ปรึกษา และ

หนวยงานที่เก่ียวของ 
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ความ

รับผิดชอบ 

งานที่ปฏิบัต ิ

     7. ดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ตามที่นักศึกษายื่นคํารองขอ โดยดําเนินการตรวจสอบขอมูลรายวิชาที่นักศึกษาขอให

รับรองคําอธิบายรายวิชา  จัดทําเอกสาร  เสนอรองคณบดีฝายวิชาการลงนามรับรอง   

      8. ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองการเทียบรายวิชาในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะฯ  โดย

ดําเนินการประสานงานกับภาควิชาที่ เก่ียวของ  เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 

พิจารณา  จัดทําประกาศเทียบรายวิชา  สงประกาศใหผูเก่ียวของ 

      9. ไดรับมอบหมายใหเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร 

(โดยมีหนาที่นัดหมายวันเวลาประชุม  จัดทําหนังสือเชิญประชุม  จัดทําเอกสารระเบียบ

วาระการประชุม  ขอใชหองประชุม จดบันทึกและจัดพิมพรายงานการประชุม  จัดทํา

เอกสารเสนอเวียนขอความเห็นชอบเก่ียวกับงานหลักสูตร)          

งานทะเบียน

และ

ประเมินผล

การศึกษา 

 

     1. ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการขออนุมัติพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่

ของสาขาวิชาตาง ๆ (โดยมีหนาที่ตรวจสอบเอกสาร  จัดพิมพหนังสือถึงหนวยงาน  เสนอ

ขออนุมัติ  สงหนังสือออก สงสําเนาเร่ืองใหภาควิชาและผูเก่ียวของดําเนินการตอไป)     

     2. ชวยดําเนินการและประสานงานการรับนักศึกษาใหมโครงการตาง ๆ ของคณะฯ  

(รับสมัคร  ตรวจคุณสมบัติผูสมัคร  จัดเตรียมเอกสารการสอบสัมภาษณ  การจัดสาขา

วิชาเอก  การสงผล  การทําสัญญารับทุน  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม) 

     3. ชวยดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการจบหลักสตูรของนักศึกษาชั้นปที่ 4 

และตกคาง 

     4. ประสานงานเก่ียวกับการฝกงานของนักศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ 

งานจัดการ

ศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

     1. การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหมสาขาวิชาตาง ๆ เขาศึกษาตอในบัณฑิตวิทยาลัย 

(ดําเนินการและประสานงานรวมรวมและแจงรายละเอียดการรับรับสมัคร  การเสนอ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบฯ  การรับ-สงขอสอบ  แจงผลการสอบคัดเลือก สง

ประกาศตาง ๆ ที่เก่ียวของ)   

     2. ดําเนินการและประสานงานการจัดสงขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาระหวางภาควิชากับคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย   

     3. ดําเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเร่ืองตาง ๆ 

ระหวางภาควิชา  คณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย เชน การเปลี่ยนแผนการศึกษา   เปลี่ยน

โครงการศึกษา  การเทียบโอนรายวิชา   

     4. ประสานงานการขอรับนักศึกษาเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ  

     5. ประสานงานเร่ืองอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชา 
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ความ

รับผิดชอบ 

งานที่ปฏิบัต ิ

งานอ่ืน ๆ  

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

     1. ดําเนินการและประสานงานโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระดับปริญญาโท (โดยมีหนาที่ประสานงาน

การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสงผลสอบคัดเลือก  การทําสัญญารับทุน  จัดทํา

หนังสือขอเงินทุน ประสานงานการเสนอโครงการเพื่อขอทุนพัฒนาฯ  ประสานงานเร่ือง

ตาง ๆ กับ สสวท.) 

     2. จัดทําเอกสารระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร  ใน

สวนงานบริการการศึกษา (โดยมีหนาที่สรุปเร่ือง จัดพิมพระเบียบวาระ  สแกนขอมูล  

และจัดสงไฟลเพื่อนําข้ึนระบบตอไป 

     3. ชวยดําเนินการเก่ียวกับการจัดคายอบรมโอลิมปกวิชาการ คาย 1 และคาย 2  

(การสอบคัดเลือก จัดเตรียมเอกสาร การจัดทําเกียรติบัตร) 

     4. ชวยดําเนินการและประสานงานการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร (ชวยสงเอกสาร

ประชาสัมพันธงานไปยังโรงเรียนตางๆ รับใบสมัคร  พิมพรายชื่อผูเขาแขงขัน ตรวจสอบ

รายชื่อในวุฒิบัตร  ชวยงานในสวนพิธิเปด-ปดงาน) 

     5. ดําเนินการรวบรวมและจัดทําแฟมเอกสารในงานที่รับผิดชอบเพื่อใชในการตรวจ

ประกันคุณภาพ 

     6. ชวยงานทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ชวยรับและตรวจสอบเอกสารแบบคําขอ

กูยืม  สัญญากูยืม  แบบยืนยันการลงทะเบียน)      

     7. ชวยรับ – สงเร่ืองของงานบริการการศึกษา 

 

จากภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน  ผูเขียนจึงไดเลือกนํางานเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร

ของคณะวิทยาศาสตร  ซ่ึงเปนงานหลักมาเขียนเปนคูมือการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 
3.1 หลกัเกณฑในการปฏิบัติงาน 

การจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรใหถูกตองตามหลักเกณฑและสอดคลองเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  รวมถึงตามมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

เห็นชอบใหกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใชเกณฑ AUN-QA 

ตั้งแตปการศึกษา 2562-2564 เปนตนไปนั้น ผูจัดทําตองศึกษาขอมูล วิเคราะห และสังเคราะห 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ข้ันตอน กระบวนการ และวิธีการท่ีเก่ียวของกับการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหถองแท  เชน ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยระบบและกลไกในการดําเนิน

งารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (ราชกิจจานุเบิกษา)  หรือประกาศ แนวปฏิบัติงานอ่ืน ๆ และ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดทําปรับปรุงหลักสูตร ถูกตองตามหลักการ 

และท่ีสําคัญผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดรวดเร็วข้ึน ถือวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปรับปรุง

หลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรเปนการดําเนินการเพ่ือใหแตละหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูในปจจุบันสามารถ

สนองตอบตอความตองการของผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงาน  ซ่ึงการปรับปรุงนี้ภาควิชา/สาขาวิชา

สามารถดําเนินการไดตลอดเวลาของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  ไมจําเปนตองรอให

ครบรอบปการประเมินหลักสูตร และเพ่ือให เปนไปตามเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  รวมถึงตามมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นชอบใหกําหนด

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใชเกณฑ AUN-QA ตั้งแตปการศึกษา 

2562-2564 เปนตนไปนั้น  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ชื่อเดิม สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา) และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดรูปแบบของเอกสารในการเสนอหลักสูตรปรับปรุง  

เพ่ือใหการดําเนินการในเรื่องหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย เปนแบบแผนเดียวกัน  มีความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถอํานวยความสะดวกตอการปรับขอมูลหลักสูตรใหเปนปจจุบัน 

ถูกตองตามหลักเกณฑ จึงรวบรวมรูปแบบ (แบบฟอรม) การปรับปรุงหลักสูตรไวดังนี้ 

1.  รูปแบบเอกสารการปรบัปรุงหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสราง (สมอ.08) มี 3 รูปแบบ คือ 
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1.1  สมอ.08  ปรับ แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

       จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)      

  1.2  สมอ.08  ปรับท่ัวไป (เปดรายวิชาเลือก  ปรับคําอธิบายรายวิชา  ปรับแกไข 

        จํานวนหนวยกิต  แกไขวิชาบังคับกอน เปนตน) 

  1.3  สมอ.08  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

2.  รูปแบบเอกสารการปรบัปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสราง  (มคอ.2) 

  2.1  มคอ.2 ระดับปริญญาตรี   ใชสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

  2.2  มคอ.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  ใชสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตร 

        ระดับปริญญาเอก 
 

ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 

  การปรับปรุงหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสราง 

  1. ตรวจสอบขอมูลในเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร(สมอ.08) ใหตรงกับหลักสูตรท่ี

ภาควิชา/สาขาวิชาประสงคปรับแกไข  เชน  ภาควิชาคณิตศาสตรมีความประสงคจะเปดรายวิชาเลือก

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผูปฏิบัติงานตอง

ตรวจสอบขอมูลในเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) กับเลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  จะตรวจสอบขอมูลกับเลมหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไมได 

  2. เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร ภาควิชา/สาขาวิชา 

สามารถเสนอปรับปรุงแกไขไดตลอดเวลาก็ตาม  แตสําหรับการปรับปรุงแกไขกรณีเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร  ตองคํานึงถึงเกณฑการประกันคุณภาพท่ี

อาจารยทานนั้น ๆ จะตองปฏิบัติหนาท่ีประจําหลักสูตรติดตอกันตลอดระยะเวลาอยางนอย 9 เดือน   

  3.  เนื่องจากเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) มีรายละเอียดมาก  ผูปฏิบัติงานจึง

ตองมีความละเอียด  รอบคอบในการตรวจสอบขอมูลอยางยิ่งเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด 

 

  การปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสราง 

  1.  ผูปฏิบัติงานมีการจัดทําแผนการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสราง   เพ่ือ

เปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา/สาขาวิชา   เม่ือไดจัดทําบันทึกขอความแจงภาควิชา/

สาขาวิชาแลว  จะตองมีการติดตามการดําเนินงานโดยประสานกับเจาหนาท่ีภาควิชา/สาขาวิชา และ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  เพ่ือใหการดําเนินการทันตามเวลาท่ีกําหนดไวในแผน 
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 2.  ตรวจสอบการเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ  ตองประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 คน (กรณี หลักสูตรใดมีสภาวิชาชีพกํากับตองมีตัวแทน

จากสภาวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย 1 คน ใน 3 คนของผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน  (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552)  

 3.  ตรวจสอบเลมเอกสารหลักสูตรโดยละเอียดวาเปนไปตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

และเนื้อหาในหลักสูตรเปนไปตามเง่ือนไขกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

และเปนไปตามท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รวมถึงขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรและ

การจัดการศึกษา 

  4.   เนื่องจากการเสนอปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบกระทบโครงสราง มีเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการเสนอหลักสูตรจํานวนหลายรายการ ท่ีตองเสนอใหคณะกรรมการชุดตาง ๆ พิจารณา

พรอมกับเลมรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2   ดังนั้นผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบเอกสารใหครบถวน 

เนื้อหาถูกตองชัดเจน   ดังรายการเอกสารตอไปนี ้
   4.1  ตารางขอมูลรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร  เปนเอกสารท่ีภาควิชา/

สาขาวิชา จัดทําเพ่ือเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้งโดยอธิการบดี  

เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอย 3 ทาน  

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย 2 ทาน  แตไมเกินจํานวนผูทรงคุณวุฒิภายนอก   กรณี

หลักสูตรมีสภาวิชาชีพเก่ียวของตองมีกรรมการจากสภาวิชาชีพ 1 ทาน (1 คน ใน 3 คนของ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

   4.2  แบบรับรองผลงานทางวิชาการ  เปนเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดให

คณบดีเปนผูลงนามรับรองผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีมีชื่ออยูในเลมรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

   4.3  แบบรับรองการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเนื้อความใน 

ภาษาอังกฤษของหลักสูตรเปนเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ

ลงนามรับรองการพิจารณาเนื้อความภาษาอังกฤษในเลมรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

   4.4  บทสรุปผูบริหาร  เปนเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดใหผูรับผิดชอบ

หลักสูตรจัดทําข้ึน  เปนเอกสารประกอบการพิจารณาหลักสูตร ประกอบดวยเนื้อหาโดยสรุป 10 ขอ

ตามแบบฟอรมแนบทาย 

   4 .5   ตารางความต องการจํ า เป น ของผู มี ส วน ได ส วน เสี ย  (Stakeholders’ 

needs/Input)  เปนเอกสารแสดงการสํารวจขอมูลรายละเอียดความตองการจําเปน วิธีการเก็บขอมูล

จากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 
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   4.6  ตารางสรุปการปรับแกไขของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังนี้ 

     4.6.1  ตารางสรุปการปรับแกไขของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

     4.6.2  ตารางสรุปการปรับแกไขของผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

     4.6.3  ตารางสรุปการปรับแกไขของคณะกรรมการวิชาการ 

     4.6.4  ตารางสรุปการปรับแกไขของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

   4.7  รายละเอียดขอมูลสถานะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

 

แบบฟอรมเอกสารรายการที่ 4.1-4.7 

 
ตารางขอมูลผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

รายละเอียดขอมูลผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร............................ สาขาวิชา......................  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .............) คณะวิทยาศาสตร 
 

รายชื่อ คุณวุฒิ สาขาท่ี

เชี่ยวชาญ 

ท่ีอยู/สถานท่ีติดตอ 

     
     

     

 

รายละเอียดขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตร.............. สาขาวิชา..................... (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ............)  

คณะวิทยาศาสตร 

 

 รายชื่อ คุณวุฒ ิ
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 ตารางขอมูลผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 
รายละเอียดขอมูลผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร............................ สาขาวิชา...................... 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .............) บัณฑิตวิทยาลัย 

 

รายชื่อ คุณวุฒิ สาขาท่ี

เชี่ยวชาญ 

ท่ีอยู/สถานท่ีติดตอ 

     
     

     

 

 

รายละเอียดขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตร.............. สาขาวิชา..................... (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ............)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 รายชื่อ คุณวุฒ ิ
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แบบรับรองผลงานทางวิชาการ 

 

  ขาพเจาคณบดีคณะ………………………………………ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในหลักสูตร……………………………………………

ทุกทาน  เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให

บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 

 

 

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 

(…………………………………………………………..) 

คณบดีคณะ…………………………………………………… 

วันท่ี…….เดือน……………………………พ.ศ. …………… 
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แบบรับรองการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวน 

ของเนื้อความในภาษาอังกฤษของหลักสตูร 

 

 ขาพเจา………………………………………………………..…………………………………………………..ขอ

รับรองวาหลักสูตร …………………………………………………………………………………………………………… ไดผาน

การตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเนื้อความในภาษาอังกฤษของหลักสูตรเรียบรอยแลว 

 

 

 

ลงชื่อผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

 

 

(…………………………………………………………..) 

วันท่ี…….เดือน……………………………พ.ศ. ……………… 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

หลักสูตร.................... สาขาวิชา................... (หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ. ...........) 

1. สาระในการเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตรฯ 

  ใหเพ่ิมขอมูลในสวนของ 
1) ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร  
2) สรุปสาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตร อาทิ ยุบรวมรายวิชา เปดรายวิชาใหม ปรับแผนการ

ศึกษา พรอมท้ังระบุเหตุผลในการปรับปรุงดวย 
3) ระบุจํานวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรเดิมเปรียบเทียบกับหลักสูตรปรับปรุงวาเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลง พรอมท้ังระบุจํานวนตัวเลขดวย 

2. จุดเดนของหลักสูตรฯ 

หลักสูตรฯ มุงเนนใหนักศึกษา......................................................................................................... 

3. นวัตกรรมและการสรางสรรค 

........................................................................................................................................................... 

4. การเทียบเคียงหลักสูตรฯกับของสถาบันการศึกษาอ่ืน 

........................................................................................................................................................... 

5. การรองรับการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

........................................................................................................................................................... 

 6  ความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันภายนอก  

  โดยระบุขอมูลการดําเนินการ หรือแผนการ หรือแนวคิดในการสรางความรวมมือทางวิชาการกับ

ภาคเอกชนและสถาบันตาง ๆ ท้ังในลักษณะของการเชิญเปนอาจารยพิเศษและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม การขอทุนการศึกษาและทุนวิจัย การวิจัย และการขอใชเครื่องมือ 

7.  การตลาดนักศึกษา  

 โดยระบุขอมูลกลุม เปาหมายของหลักสูตร การหานักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร  การ

ประชาสัมพันธหลักสูตร ความจําเปนของหลักสูตรในการตอบสนองความตองการของสังคม 

8. การสรางเครือขายศิษยเกาและการติดตามผลบัณฑิต 

  โดยระบุขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรตั้งแตหลักสูตรเริ่มเปดสอน จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีทํางานในภาครัฐและภาคเอกชน จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีดํารงตําแหนงระดับบริหาร และ

แนวทางในการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางกัน  

9. การวางแผนการใชเคร่ืองมือท่ีมีราคาสูง ระยะ 5 ป 

   โดยระบุขอมูลจํานวนเครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีมีราคาสูง  และการวางแผนดานบุคลากรและ

คาใชจายในการจัดซื้อและการบํารุงรักษา 

10. ความเปนไปไดในการออกแบบหัวขอวิทยานิพนธ (หรือการคนควาอิสระ/การศึกษาเอกเทศ) ซ่ึงมี

ลักษณะสอดคลองกับปญหาของประเทศหรือมีลักษณะเปนสหวิทยาการ 

    โดยระบุขอมูลในการดําเนินการเพ่ือกําหนดหัวขอ วิทยานิพนธ/งานวิจัย ใหตอบสนองปญหาของ

ประเทศและสามารถดําเนินการวิจัยรวมกับคณะวิชา/ภาควิชาอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยได 
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ตารางแสดงขอมูลความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 

 

หลักสูตร.........................  สาขาวิชา............................. (หลักสูตรใหม/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ..........) คณะ....................... 

ตารางที่ 1 ความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 

ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการไดขอมูล 
(เชน จากแบบสอบถาม สัมภาษณ การสนทนา

กลุม ระเบียบ ประกาศฯ เปนตน) 

1 วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน (Viaion) 

   “มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาและถายทอดความรู เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีอัตลักษณ มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของประเทศและของโลก  

2. คนควา วิจัย และสรางสรรคผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และนําผลไปใชให

เกิดประโยชนในการสรางองคความรูและพัฒนาประเทศ 

3. นําองคความรูทั้งศาสตรและศิลปใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสราง

ความเข็มแข็งใหแกสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. เปนศูนยกลางองคความรู และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ ทั้ง

ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาต ิ

 

เว็บไซต กองแผนงาน 

http: / / www.plan. su.ac. th/ news-

doc/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%

B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0

%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%2

0%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%

81.2560-2564.pdf 
หนา 19 

2 วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิชา โปรดระบุ (ถามี)  

http://www.plan.su.ac.th/news-doc/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%81.2560-2564.pdf
http://www.plan.su.ac.th/news-doc/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%81.2560-2564.pdf
http://www.plan.su.ac.th/news-doc/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%81.2560-2564.pdf
http://www.plan.su.ac.th/news-doc/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%81.2560-2564.pdf
http://www.plan.su.ac.th/news-doc/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%81.2560-2564.pdf
http://www.plan.su.ac.th/news-doc/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%81.2560-2564.pdf
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการไดขอมูล 
(เชน จากแบบสอบถาม สัมภาษณ การสนทนา

กลุม ระเบียบ ประกาศฯ เปนตน) 

3 วิสัยทัศนและพันธกิจของภาควิชา โปรดระบุ (ถามี)  

4 มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 ดาน /มคอ. 

1 (ถามี) 

โปรดระบ ุ  

5 ขอกําหนดสภาวิชาชีพ (ถามี) โปรดระบุ (ถามี)  

6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

โปรดระบุขอมูลท่ีสอดคลองกับหลักสูตร  

7 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 

2579 

โปรดระบุขอมูลท่ีสอดคลองกับหลักสูตร  

8 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง 

มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานผลลัพธผูเรียน 

 1. เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและความรอบรูดานตาง ๆ ในการ
สรางสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มีคุณธรรม ความเพียรและยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2. เปนผูรวมสรางนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 และความคิด
สรางสรรค มีความสามารถในการประยุกตและบูรณาการศาสตรตาง ๆ เพ่ือ
พัฒนาหรือแกไขปญหา มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการไดขอมูล 
(เชน จากแบบสอบถาม สัมภาษณ การสนทนา

กลุม ระเบียบ ประกาศฯ เปนตน) 

 3. เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม 
และประเทศ ยึดม่ันในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย มีความ
เปนพลเมืองโลก 

9 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โปรดระบ ุ  

10 ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โปรดระบ ุ  

11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย 9 ขอ 

1. มีความรอบรูในวิชาการและวิชาชีพ 

2. มีความคิดสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ 

3. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

4. มีระเบียบวินัย 

5. มีจิตสาธารณะ 

6. มีศักดิ์ศรีแหงตน 

7. ตระหนักในคุณคาแหงศิลปะและคุณคาความเปนไทย 

8. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได (Team) 

9. มีความกลาหาญทางจริยธรรม 

 

 

คูมือกองกิจการนักศึกษา นักศึกษา

ใหม รุนที่ 74 
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการไดขอมูล 
(เชน จากแบบสอบถาม สัมภาษณ การสนทนา

กลุม ระเบียบ ประกาศฯ เปนตน) 

12 อัตลักษณนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความคิดสรางสรรค  

13 ความตองการจําเปนของนายจาง โปรดระบุเปน ชื่อหนวยงาน หรือสถาบัน โดยอาจเจาะจงไปที่กลุมผูใชบณัฑิตที่

คาดวาเมื่อนักศึกษาสาํเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแลวจะไปทาํงานในหนวยงาน

นั้น ๆ หรือหนวยงานที่ศิษยเกาปฏิบัติงานอยู 

 

14 ความตองการจําเปนของศิษยเกา   

15 ความตองการจําเปนของศิษยปจจุบัน   

16 ความตองการจําเปนของอาจารย   

....... ความตองการอ่ืน  ๆ  (ถามี)   
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หลักสูตร.........................  สาขาวิชา............................. (หลักสูตรใหม/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ..........) คณะ....................... 

 

ตารางที่ 2 ความสอดคลองระะหวาง PLOs กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 

ลําดับ

ท่ี 

Stakeholders’ needs/ Input  

/ Requirements 
Level of Learning Corresponding PLOs 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

หมายเหตุ :  1. แตละ PLO อาจตอบความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสียไดหลายกลุม 

2. ความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม อาจนําไปจัดทําเปน PLOs ไดหลาย PLOs ตามความเหมาะสม  
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ตารางสรุปการปรับแกของคณะกรรมการ............... 

ครั้งท่ี .................. เม่ือวันท่ี ................................ 

หลักสูตร.......................... สาขาวิชา........................................... 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..................)  

 

ขอเสนอแนะจากที่ประชุม การแกไขของภาควิชา 

 

(ใหระบุขอเสนอแนะจากมติที่ประชุมแตละคณะกรรมการ) 

 

 

 

 

 

 

(ใหระบุขอมูลการแกไข /คําชี้แจงการ

แกไข ที่ภาควิชาดําเนนิการตาม

ขอเสนอแนะจากที่ประชุม) 
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รายละเอียดขอมูลสถานะอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตร........................... สาขาวิชา.............................................. (หลักสตูรใหม/ปรับปรุง พ.ศ. .........................) 

คณะ.................................... มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา สถาบันและ 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาท่ีเช่ียวชาญ สถานะ 

ขาราชการ พนักงาน/ลูกจาง 
1 ระบุคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี   ระบุดวยวาเปน “พนักงาน

มหาวิทยาลัย” หรือ “ลูกจางชั่วคราว” 

(ต้ังแตวันที่/เดือน/  พ.ศ. ถึง วันที่/

เดือน/พ.ศ.) 
2     

3     

4     

5     

 

 

หมายเหต ุ: สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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บทที่ 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 
คูมือการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้ไดอธิบายข้ันตอน 

และหลักการเขียนอธิบายรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสราง  ตามรูปแบบเอกสาร สมอ.08  

     มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
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คําอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเสนอปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสราง 

 

    ข้ันตอนท่ี 1  ภาควิชาจัดทํารายละเอียดการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร  โดยจัดทํา

เอกสารตามรูปแบบเอกสาร (สมอ.08) สงใหงานบริการการศึกษาพรอมบันทึกจากภาควิชา 

    ข้ันตอนท่ี 2  นักวิชาการอุดมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบเอกสารการ

ปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08)   และตรวจสอบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรวาถูกตองตามหลักสูตร

หรือไม  กรณีไมถูกตองหรือขอมูลไมครบถวนจะดําเนินการสงคืนภาควิชาปรับแกไข  เม่ือภาควิชาปรับ

แกไขแลวใหสงเอกสาร (สมอ.08) ใหงานบริการการศึกษา    

    ข้ันตอนท่ี 3  เสนอคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตรพิจารณา เม่ือพิจารณาแลว

นักวิชาการอุดมศึกษาจะแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร ใหภาควิชาทราบ / 

หรือใหปรับแกไขเพ่ิมเติม   แลวจัดสงเอกสาร(สมอ.08) ท่ีปรับแกไขแลวใหงานบริการการศึกษา  

    ข้ันตอนท่ี 4  เสนอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรพิจารณา  นักวิชาการ

อุดมศึกษาแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ใหภาควิชาทราบ/ หรือใหปรับแกไข

เพ่ิมเติม  แลวสงเอกสาร สมอ.08 ท่ีปรับแกไขแลวใหงานบริการการศึกษา    

    ข้ันตอนท่ี 5    

         สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  เสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา  

โดยนักวิชาการอุดมศึกษาจัดทําบันทึกขอความเสนอใหรองคณบดีฝายวิชาการฯ ลงนาม  สงเอกสาร 

(สมอ.08)  ใหงานภารกิจหลักสูตรดําเนินการเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย

พิจารณา  และแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการใหคณะวิชาทราบ  นักวิชาการอุดมศึกษา

ประสานงานแจงมติท่ีประชุมฯ ใหภาควิชาทราบ/หรือใหปรับแกไขเพ่ิมเติม  แลวสงเอกสาร (สมอ.08) 

ท่ีปรับแกไขแลวใหงานบริการการศึกษา  

         สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และแจงผลการ

พิจารณากลับมายังคณะฯ  ภาควิชา/สาขาวิชาปรับพิจารณาปรับแกไขแลวจึงเสนอคณะกรรมการ

วิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา  

    ข้ันตอนท่ี 6  เสนอท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณา  โดยนักวิชาการอุดมศึกษาจัดทําบันทึก

ขอความเสนอรองคณบดีฝายวิชาการฯ ลงนาม  สงเอกสาร (สมอ.08)  ใหงานภารกิจหลักสูตร  เพ่ือ

นําเขาท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณา  และแจงมติท่ีประชุมฯ ใหคณะวิชาทราบ   นักวิชาการอุดมศึกษา

ประสานงานแจงมติท่ีประชุมใหภาควิชาทราบ 
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    ข้ันตอนท่ี 7  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข

หลักสูตร   งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนแจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยใหคณะวิชาทราบ  

นักวิชาการอุดมศึกษาประสานงานแจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยใหภาควิชาทราบ  และสงเอกสาร

การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ใหงานบริการการศึกษา  

    ข้ันตอนท่ี 8   เสนอเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ใหกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับทราบ งานภารกิจหลักสูตรแจงผลการรับทราบใหคณะ

วิชาทราบ  นักวิชาการอุดมศึกษาประสานงานการสงเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรท่ีรับทราบแลว

ใหภาควิชาทราบ 
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2. ข้ันตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสราง  ตามรูปแบบของฟอรม

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ AUN-QA 
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คําอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเสนอหลักสูตรปรับปรุงแบบกระทบโครงสราง 
 

   ข้ันตอนท่ี 1  ภาควิชาจัดทําเลมรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  จัดทําเลมหลักสูตรตาม

รูปแบบ มคอ.2 ตามเกณฑ AUN-QA  โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร (ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก) และผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษพิจารณา  โดยภาควิชาดําเนินการจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ

ดานภาษาอังกฤษรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรฯ  ภาควิชาจัดทําสรุปการ

ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ  และสงเลมหลักสูตร มคอ.2  ใหงาน

บริการการศึกษา  พรอมรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ  

   ข้ันตอนท่ี 2  นักวิชาการอุดมศึกษาตรวจสอบเลมหลักสูตรตามรูปแบบ มคอ.2 ตามเกณฑ 

AUN-QA และเอกสารท่ีเก่ียวของวาถูกตองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาหรือไม  กรณีไมถูกตองหรือขอมูลไมครบถวนจะดําเนินการสงคืนภาควิชาปรับแกไข  

เม่ือภาควิชาปรับแกไขแลวใหสงเอกสารหลักสูตรใหงานบริการการศึกษา  

   ข้ันตอนท่ี 3  เสนอคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตรพิจารณา นักวิชาการอุดมศึกษา

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร ใหภาควิชาทราบ /หรือใหปรับแกไขเพ่ิมเติม  

แลวจัดสงเอกสารหลักสูตรท่ีปรับแกไขแลวใหงานบริการการศึกษา  

  ข้ันตอนท่ี 4  เสนอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรพิจารณา   นักวิชาการอุดมศึกษา

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ใหภาควิชาทราบ/ หรือใหปรับแกไขเพ่ิมเติม  

แลวสงเอกสารหลักสูตร มคอ.2 ท่ีปรับแกไขแลว  และเอกสารท่ีเก่ียวของใหงานบริการการศึกษา    

   ข้ันตอนท่ี 5        

    สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี เสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา  โดย

นักวิชาการอุดมศึกษาจัดทําบันทึกขอความเสนอรองคณบดีฝายวิชาการฯ  ลงนาม  สงเอกสารหลักสูตร 

มคอ.2  และเอกสารท่ีเก่ียวของ  ใหงานภารกิจหลักสูตรตรวจสอบกอนเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการมหาวิทยาลัย  งานภารกิจหลักสูตร แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการใหคณะวิชาทราบ  

นักวิชาการอุดมศึกษาประสานงานแจงมติท่ีประชุมใหภาควิชาทราบ/หรือใหปรับแกไขเพ่ิมเติม  แลวสง

เอกสารหลักสูตร มคอ.2 และเอกสารท่ีเก่ียวของ ท่ีไดปรับแกไขแลวใหงานบริการการศึกษา เพ่ือเสนอท่ี

ประชุมสภาวิชาการพิจารณา   

    สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา เม่ือปรับแกไขแลวจึง

เสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา  
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   ข้ันตอนท่ี 6  เสนอท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณา โดยนักวิชาการอุดมศึกษา จัดทําบันทึก

ขอความเสนอรองคณบดีฝายวิชาการฯ ลงนาม  สงเอกสารหลักสูตร มคอ.2  และเอกสารท่ีเก่ียวของให

งานภารกิจหลักสูตรเพ่ือนําเขาท่ีประชุมสภาวิชาการ  และแจงมติท่ีประชุมฯ ใหคณะวิชาทราบ   

นักวิชาการอุดมศึกษาประสานงานแจงมติท่ีประชุมใหภาควิชาทราบ   

   ข้ันตอนท่ี 7   เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุมสาขาวิทยาศาสตร

พิจารณาโดยมีผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุมชี้แจงดวย นําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมฯ  มา

พิจารณาปรับแกไขหลักสูตร  และจัดสงเอกสารหลักสูตรท่ีปรับแกไขแลวใหงานบริการการศึกษา  เพ่ือ

เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

   ข้ันตอนท่ี 8  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร มคอ.2  เม่ืองาน

ภารกิจหลักสูตรแจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยใหคณะวิชาทราบ  นักวิชาการอุดมศึกษาประสานงาน

แจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยใหภาควิชาทราบ   ภาควิชาจัดสงเอกสารหลักสูตร มคอ.2  และ

เอกสารท่ีเก่ียวของ ใหงานบริการการศึกษา เพ่ือเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมรับทราบ   

   ข้ันตอนท่ี 9  งานภารกิจหลักสูตรเสนอหลักสูตรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรมรับทราบ  และแจงผลการรับทราบหลักสูตรใหคณะวิชาทราบ  นักวิชาการอุดมศึกษา

ประสานงานแจงผลการรับทราบหลักสูตร  โดยสําเนาเอกสารการรับทราบจากกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหภาควิชาทราบ 
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การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการตรวจเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

  การปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตร ใหประสบความสําเร็จนั้นผูปฏิบัติงาน

ตองอาศัยกลยุทธตาง ๆ ดังนี้  

     1.  ผูปฏิบัติงานตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบของเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

ทุกแบบฟอรมตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด 

  2.  ผูปฏิบัติงานตองมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับแนวทางในการจัดทําเอกสารปรับปรุง

หลักสูตร ข้ันตอนการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  กําหนดการประชุมของท่ีประชุมตาง ๆ เพ่ือให

ขอมูลกับภาควิชา/สาขาวิชา ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรไดทันเวลา 

  3.  ผูปฏิบัติงานตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี

เก่ียวของกับงานหลักสูตร  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

  4.  ผูปฏิบัติงานตองศึกษาและหาขอมูลเก่ียวกับหัวขอตาง ๆ  ในแบบฟอรมรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ AUN-QA    

5.  ผูปฏิบัติงานตองศึกษาขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหถูกตอง 

  6.  ผูปฏิบัติงานมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือแจงภาควิชา/สาขาวิชา เปนแนว

ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรใหเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด 

      7.  ผูปฏิบัติงานใหความชวยเหลือสนับสนุนการทํางาน และตอบปญหาตาง ๆ ใหกับ

เจาหนาท่ีภาควิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงผูเก่ียวของ

ทุกฝาย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

การติดตามตรวจสอบเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

  1. เอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสราง(เอกสาร สมอ.08)   

    เอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08)  ประกอบดวยขอมูล จํานวน 6 ขอ ตาม

แบบฟอรมแนบทาย  ผูปฏิบัติงานมีหนาท่ีตรวจสอบรูปแบบเอกสารใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

รวมท้ังตรวจสอบขอมูลท้ัง 6 ขอ ใหมีเนื้อหาสาระครบถวนถูกตองตามหลักสูตรท่ีภาควิชา/สาขาวิชา

ประสงคจะทําการปรับปรุงแกไข  เชน  ภาควิชาฟสิกส  มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร  จะตองจัดทําเอกสารใหถูกตองตามแบบฟอรมโดยระบุ

เนื้อหาใหครบถวน ดังนี้ 

หัวขอในเอกสาร สมอ.08 ขอมูลท่ีตองใสในเอกสาร สมอ.08 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตร................. 

สาขาวิชา.............. ฉบับป พ.ศ. …………. 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระบุชื่อหลักสูตร ป พ.ศ. ของหลักสูตรท่ีจะ

ปรับปรุงใหถูกตองตรงกับหลักสูตรท่ีประสงคจะ

แกไข 

1.  หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการ

เปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ระบุวันท่ีรับทราบ/รับรองหลักสูตรตามหนังสือแจง

การรับทราบ/รับรองหลกัสูตรจาก สกอ. 

2.  สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอนุมัติการปรับปรุง

แกไขคร้ังนี้แลว ในคราวประชุมคร้ังที่ ......../............. 

เมื่อวันที่  ................................ 

 

ระบุขอมูลเม่ือเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

(สมอ.08) ฉบับนี้ไดอนุมัติจากท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยแลว 

3. หลักสูตรป รับป รุงแก ไขนี้ เร่ิมใชตั้ งแต  เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

 

ระบุความประสงคของหลักสูตรวาการปรับปรุง

แกไขฉบับนี้  จะใหมีผลเริ่มใชเม่ือใด ดังนี้ 

กรณีปรับเรื่องท่ัวไป ใหระบุเปนภาคการศึกษาตน 

หรือภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา......... 

กรณีปรับเปลี่ยนอาจารย ใหระบุเปนเดือน.......... 

ปการศึกษา.............  ซ่ึงในทางปฏิบัติจะไม

ยอนหลัง   ยกเวนบางกรณีท่ีมีความจําเปนท้ังนี้

ข้ึนอยูกับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข ระบุเหตุผลความจําเปนในการปรับปรุงแกไขให

ชัดเจน 

5.  สาระในการปรับปรุงแกไข ระบุสาระสําคัญของการปรับปรุงแกไขใหชัดเจน 
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      ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจงายข้ึนจึงขอแสดงตัวอยางการปรับปรุงแกไขหลักสูตร(สมอ.08) กรณี

เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงตองระบุรายละเอียดใหครบถวน

ถูกตองดังนี้ 

 

สมอ.08 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

................................................... 

1.  หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

     เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 

2.  สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี 

     ......../.............   เม่ือวันท่ี  ................................ 

3.  หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชตั้งแต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

เพ่ือใหการดําเนินงานของหลักสูตรของภาควิชาดําเนินไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558   

5.  สาระในการปรับปรงุแกไข 

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2560 จํานวน 1 ทาน ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1.  ผศ. ดร. กนก หวลกําเนิด* 

2. อ. ดร. มนตรี เอ่ียมพนากิจ* 

3. อ. ดร. ภราดร ภักดีวานิช* 

4. อ. ดร. กิตติยาพร สิงหสัมพันธ* 

5.  ผศ. ดร. ประสาน ปานแกว* 

1. ผศ. ดร. บดินทร ดํารงศักดิ์* 

2. ผศ. ดร. มนตรี เอ่ียมพนากิจ*,** 

3. อ. ดร. ภราดร ภักดีวานิช* 

4.  อ. ดร. กิตติยาพร สิงหสัมพันธ* 

   5.  ผศ. ดร. ประสาน ปานแกว* 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

             **  หมายถึง  ปรับตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

ตัวอยาง  สมอ.08 เปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแกไข ปรากฏวาไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร โดยเม่ือ

เปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 

เกณฑกระทรวงศึกษาธกิาร เดิม ปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

    2.1  วิชาแกน 

    2.2  วิชาเฉพาะดาน 

       2.2.1 วิชาบังคับ 

       2.2.2 วิชาเลือก 

 72 

- 

- 

- 

100 

28 

 

54 

18 

100 

28 

 

54 

18 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

  จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  120 136 136 

 

 

                  รับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 

     (ผูชวยศาสตราจารย ชยัชาญ ถาวรเวช) 

                                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. 2562 
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รายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รายช่ืออาจารยประจํา 

หลักสตูร (เดมิ) 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน  

และปท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

รายช่ืออาจารยประจํา 

หลักสตูร (ใหม) 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

 และปท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

สาขาท่ี
เช่ียวชาญ 

สถานะ 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย/
ลูกจางชั่วคราว 

(ระบุระยะเวลสัญญา 
จางจากป พ.ศ....ถึงป 

พ.ศ.....) 
1. ผศ. ดร. กนก หวลกําเนิด* 

 

วท.ด. (ฟสิกส)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556) 
วท.ม. (ฟสิกส)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง (2542) 

1. ผศ. ดร. บดินทร ดํารงศักดิ*์ 

 

Ph.D. (Electronic Engineering) 
University of Southampton, UK (2009) 
วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง (2544) 
วท.บ. (ฟสิกสประยุกต)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง (2539) 

ฟสิกส  พนักงานมหาวิทยาลัย
(ต้ังแต  

9 ตุลาคม 

พ.ศ. 2559 

ถึง 30 กันยายน  

พ.ศ.2579) 

2. อ. ดร. มนตรี เอ่ียมพนากิจ* Ph.D. (Material Science with 
Specialization in Plasma and 
Coatings Physics) 
Linköping University, Sweden (2013) 
วท.ม. (ฟสิกส)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) 

วท.บ. (ฟสิกส)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

2. ผศ. ดร. มนตร ีเอ่ียมพนากิจ* 
 

Ph.D. (Material Science with 
Specialization in Plasma and Coatings 
Physics) 
Linköping University, Sweden (2013) 
วท.ม. (ฟสิกส)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) 

วท.บ. (ฟสิกส)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

วัสดุศาสตร 
เนนฟสิกส

พลาสมาและ
การเคลือบ 

 พนักงานมหาวิทยาลัย
(สัญญาจาง ต้ังแต  

19 กันยายน 

พ.ศ.2559  

ถึง 30 กันยายน  

พ.ศ.2580) 
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รายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทาลัยศิลปากร 

 

รายช่ืออาจารยประจํา 

หลักสตูร (เดมิ) 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน  

และปท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

รายช่ืออาจารยประจํา 

หลักสตูร (ใหม) 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

 และปท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

สาขาท่ี
เช่ียวชาญ 

สถานะ 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย/
ลูกจางชั่วคราว 

(ระบุระยะเวลสัญญา 
จางจากป พ.ศ....ถึงป 

พ.ศ.....) 

3. อ. ดร. ภราดร ภักดีวานิช* Ph.D. (Physics) University of Essex, 
UK (2000) 
M.Sc. (Physics) University of 
Massachusetts, USA (1994) 
วท.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2535) 

3. อ. ดร. ภราดร ภักดีวานิช* Ph.D. (Physics) University of Essex, 
UK (2000) 
M.Sc. (Physics) University of 
Massachusetts, USA (1994) 
วท.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2535) 

ทัศนศาสตร  พนักงานมหาวิทยาลัย(ต้ังแต 
3 ตุลาคม 

พ.ศ.2559 

ถึง 30 กันยายน  

พ.ศ.2573) 

 

4. อ. ดร. กิตติยาพร  

สิงหสัมพันธ* 

Ph.D. (Physics) University of Surrey, 
UK (2013) 
วท.ม. (ฟสิกส)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) 

วท.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
 

4. อ. ดร. กิตติยาพร  

สิงหสัมพันธ* 

Ph.D. (Physics) University of Surrey, 
UK (2013) 
วท.ม. (ฟสิกส)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) 

วท.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

วัสดุศาสตร  พนักงานมหาวิทยาลัย(ต้ังแต 
19 กันยายน 

พ.ศ.2559 

ถึง 30 กันยายน  

พ.ศ.2582) 
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รายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทาลัยศิลปากร 

 

รายช่ืออาจารยประจํา 

หลักสตูร (เดมิ) 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน  

และปท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

รายช่ืออาจารยประจํา 

หลักสตูร (ใหม) 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

 และปท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

สาขาท่ี
เช่ียวชาญ 

สถานะ 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย/
ลูกจางชั่วคราว 

(ระบุระยะเวลสัญญา 
จางจากป พ.ศ....ถึงป 

พ.ศ.....) 

5. ผศ. ดร. ประสาน ปานแกว* Ph.D. (Geography)   
University of Southampton, UK 
(2013) 
วท.ม. (ฟสิกส)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
วท.บ. (ฟสิกส)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

5. ผศ. ดร. ประสาน ปานแกว* Ph.D. (Geography)   
University of Southampton, UK 
(2013) 
วท.ม. (ฟสิกส)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
วท.บ. (ฟสิกส)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

พลังงานแสง 

อาทิตย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย(ต้ังแต 
19 กันยายน 

พ.ศ. 2559  

ถึง 30 กันยายน  

พ.ศ. 2583) 

 

 

 

  

หมายเหตุ  *   หมายถึง   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
             **   หมายถึง   ปรับตําแหนงทางวิชาการ 
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ขอมูลประวัติอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 
 

ช่ือ-นามสกุล   

นายบดินทร ดํารงศักดิ์ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย  
 

คุณวุฒิการศึกษา 

           Ph.D. (Electronic Engineering) University of Southampton, UK (2009) 

            วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2544) 

            วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2539) 

สังกัด 

ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพในรอบหาป) 

ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Damrongsak, B., Coomkaew, S., Saengkaew, K., Cheowanish, I. and Jantaratana, P. 

(2018). “Preparation and characterization of magnetic force microscopy tips 

coated with nickel films by e-beam evaporation.” Key Engineering 

Materials Vol. 765 (March): pp. 3-7.(Scopus) 
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 Proceedings 

Damrongsak, B., Photaram, W., Saengkaew, K., Cheowanish, I. and  

Damrongsak, P. (2018). “Apparatus for inspection of low-coercivity  

magnetic force microscopy tips.” in Proceedings of 4th International  

Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018), 

1-4. Phuket, Thailand, July 4-7, 2018. NewYork: Curran Associates, Inc.  

(IEEE Xplore) 

 

 ประสบการณการสอน  ระยะเวลา 10  ป 5 เดือน 

 ระดับปริญญาตรี  

 514 102 ฟสิกสท่ัวไป 2 

514 103 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  

514 104 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 

 514 202 อิเล็กทรอนิกส 

 514 271 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร 

 514 281 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

 514 382 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 

 514 484 เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 1 

 514 491  สัมมนา 

 514 493 โครงงานวิจัย 1  

 514 494 โครงงานวิจัย 2 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา  

 514 566  เครื่องมือวัดสําหรับนักฟสิกส 

 514 693  วิทยานิพนธ 
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   2. เอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแบบกระทบโครงสราง (มคอ.2 ตามเกณฑ AUN-QA)   

     สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสราง  จะตองจัดทําเอกสารการปรับปรุง

หลักสูตรตามรูปแบบ (มคอ.2  ตามเกณฑ AUN-QA)  ตามคําชี้แจงการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ. 2 ตามเกณฑ AUN-QA) ท่ีงานภารกิจหลักสูตร กองบริหารงานวิชาการ ไดจัดทําคําชี้แจงและจัดสงให

คณะวิชา เพ่ือใชเปนรูปแบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

 

มคอ.2 ตามเกณฑ AUN-QA ฉบับปรับตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
 

รูปแบบตัวอักษร 

การเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง   กําหนดใหใชแบบตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH 

Sarabun PSK)  หรือแบบอักษรอังสนานิว (Angsana New)  ขนาดอักษรไมต่ํากวา 16  หากใชแบบตัวอักษร

อ่ืนก็ใหขนาดอักษรเทียบเทาขนาด 16 ของแบบตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK)  หรือแบบอักษร

อังสนานิว (Angsana New)   
 

ความสอดคลองของขอมูล 

ขอมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)  และแบบรายงานขอมูลการพิจารณาหลักสูตรใหระบุ

ขอมูลใหถูกตองครบถวน  และตองมีความสอดคลองกันทุกประเด็น 
  

การลําดับหัวขอ  

  1.  ใหกําหนดลําดับหัวขอใหเปนระบบทศนิยม 

  2.  ไมใชเครื่องหมาย   -   ซ่ึงมีความหมายเชิงนิเสธ  ในการแสดงหัวขอยอย 
 

การเสนอหลักสูตรนานาชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบให สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตร

นานาชาติ  หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  เสนอเลมเอกสารหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เพ่ือพิจารณารับทราบหรือรับรอง  โดยใชภาษาอังกฤษอยางเดียวได  ท้ังนี้หากเปนภาษาอ่ืนท่ีไมใชภาษาอังกฤษ  

ใหเสนอเลมเอกสารหลักสูตรท่ีจัดทําเปนภาษาไทยท่ีมีหัวขอและรายละเอียดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด 
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หัวเรื่องหลักสูตร 

หัวขอ  คําช้ีแจง 

ชื่อหลักสูตร 1. หลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาศึกษามากกวา 4 ป  ใหระบุวา  

“( ... ป)”  ตอทายชื่อสาขาวิชา  เปน  “สาขาวิชา ..................( ....ป)” 

2. หลักสูตรนานาชาติ   หรือ  หลักสูตรสหวิทยาการ  ใหระบุวา   

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ. 25.....) หรือ (หลักสูตร

สหวิทยาการ/หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ. 25.....) 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 1. คณะท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีตลิ่งชัน  ใหระบุวิทยาเขตเปน 

  “วังทาพระ” 

2. คณะวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีทาพระ ใหระบุวิทยาเขตเปน 

 “วังทาพระ” 

3. คณะท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีนครปฐม ให ระบุวิทยาเขตเปน 

“พระราชวังสนามจันทร” 

4. คณะวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเพชรบุรี ใหระบุวิทยาเขตเปน 

“วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” 
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 หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

หัวขอ คําช้ีแจง 

3. วิชาเอก กรณีไมมีวิชาเอกใหระบุวา  “ไมมี” 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียน

ตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

    ปริญญาตรี   4 ป         ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

                    5 ป         ไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

                    6 ป         ไมนอยกวา 180 หนวยกิต 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1 มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต 

                  แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

                  แผน ข  หนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

2. ปริญญาเอก แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท  มีคาเทียบเทา  

                               48 หนวยกิต 

                   แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี  มีคาเทียบเทา  

                               72 หนวยกิต 

                   แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท  ไมนอยกวา  

                               48 หนวยกิต 

                   แบบ 2.2   ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี  ไมนอยกวา  

                                 72 หนวยกิต 

5.3 การรับเขาศึกษา ระบุวา “รับเฉพาะนักศึกษาไทย”  หรือ “รับนักศึกษาตางประเทศ”  หรือ 

“รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ” หรือ รับท้ังนักศึกษาไทยและ

ตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

5.4 ความรวมมือกับสถาบัน

อ่ืน 

ระบุวา “เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง”   

หรือ“เปนหลักสูตรความรวมมือกับ .....................................(ระบุชื่อ

สถาบันการศึกษา/หนวยงานท่ีทําความรวมมือดวย) 

สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอ่ืน ๆ ในตางประเทศ

ตองสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลง

รวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา

ตางประเทศ พ.ศ. 2550  ท้ังนี้หากมี MOU ใหแนบไวในภาคผนวกดวย      
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หัวขอ คําช้ีแจง 

5 .5  ก าร ให ป ริญ ญ าแ ก

ผูสําเร็จการศึกษา 

ระบุวา “ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว”   หรือ  “ใหปริญญามากกวา 1 

สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา)”  หรือ  ปริญญาอ่ืน ๆ หรือ  “เปนปริญญา

รวมระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ...................................(ระบุชื่อ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีขอตกลงความรวมมือ)” 

7. ความพรอมในการ

เผยแพรหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐาน 

ระบุปท่ีคาดวาจะไดรับการเผยแพรตามกรอบ TQF   ใชเกณฑครึ่งหนึ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  

9. ชื่อ นามสกุล  

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงและคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ทางวิชาการ 

     เปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี

ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน และตรงตาม ISCED 

2013 หรือท่ีมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงภายหลัง หรือมีตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  จํานวนอยางนอย 5 

คน 

กรณี ท่ีหลักสูตรจัดให มีวิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก ใหจัดอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

ท่ีเปดสอนไมนอยกวาวิชาเอกละ 3 คน 

       ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

        เปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา

ท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน หรือมีตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง จํานวนอยางนอย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเนนทักษะดาน

การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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หัวขอ คําช้ีแจง 

9. ชื่อ นามสกุล           

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงและคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยางนอย 2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ โดยอาจเปน

อาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเปนบุคลากรของหนวยงานท่ี

ไมใชสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีขอตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้น

รวมกัน แตท้ังนี้ ตองไมเกิน 2 คน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 

หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนกรณีดังตอไปนี้ 

      อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือในระดับ

บัณฑิตศึกษา  กรณี ท่ีได กําหนดใหอาจารยประจําผู ใดเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว   อาจกําหนดใหอาจารยประจําผู

นั้นเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห

วิทยาการ  ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับ

หลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลวในระดับเดียวกัน และอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน 2 คน 

     ขอมูลเลขประจําตัวประชาชนใหระบุในข้ันตอนการเสนอ มคอ.2 ให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

การพิมพคุณวุฒิของอาจารย 

     1. กรณีหลักสูตรมีวิชาเอก ใหระบุรายชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตรแยกตาม

เอกใหชัดเจน 

     2. พิมพทุกคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยเรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด 

     3. กรณีสําเร็จสถาบันตางประเทศ   ใหระบุประเทศดวย 

     4. ปท่ีสําเร็จการศึกษา  กรณีสําเร็จจากสถาบันในประเทศใหระบุเปนป 

พ.ศ. สถาบันตางประเทศ สถาบัน AIT และหลักสูตรนานาชาติ ระบุเปนป   

ค.ศ. และระบุชื่อประเทศดวย 

     5. รูปแบบการพิมพคุณวุฒิ    

กรณีจบสถาบันในประเทศ   ชื่อปริญญา (ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยมอันดับ

.....  (ถามี)  ชื่อสถาบัน (ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา)  โดยระบุเปนภาษาไทย    

        กรณีจบสถาบันในประเทศหลักสูตรนานาชาติ และสถาบัน AIT ชื่อ

ปริญญา   (ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยมอันดับ..... (ถามี)  ชื่อสถาบัน , ชื่อ
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หัวขอ คําช้ีแจง 

9. ชื่อ นามสกุล  

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงและคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศ (ป ค.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา)  โดยระบุเปนภาษาอังกฤษ 

         กรณีจบสถาบันตางประเทศ  ชื่อปริญญา (ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยม

อันดับ..... (ถามี) ชื่อสถาบัน , ชื่อประเทศ (ป ค.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา)  โดย

ระบุเปนภาษาอังกฤษ 

        กรณีจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษใหพิมพชื่อ

ประเทศเปน “USA” และ “UK” โดยไมตองใสเครื่องหมาย “.” 

       1. ระดับปริญญาโท จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน หรือ

ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และตรงตาม 

ISCED 2013 หรือท่ีมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงภายหลัง และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง

ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป 

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

        2. ระดับปริญญาเอก จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน หรือ

ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และตรงตาม 

ISCED 2013 หรือท่ีมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงภายหลัง และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง

ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป 

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 

คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปน

รายกรณี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกิน

กวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนกรณีดังตอไปนี ้
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หัวขอ คําช้ีแจง 

9. ชื่อ นามสกุล  

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงและคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตอ) 

 

 

          อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือในระดับ

บัณฑิตศึกษา  กรณี ท่ีได กําหนดใหอาจารยประจําผู ใดเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว   อาจกําหนดใหอาจารยประจําผู

นั้นเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห

วิทยาการ  ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับ

หลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลวในระดับเดียวกัน และอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน 2 คน 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการ

สอน 

หากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกวา 1 แหงตองระบุให

ครบถวน 

13. ความสัมพันธกับ

หลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอ่ืนของ

สถาบัน 

ระบุรายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  หรือตองเรียนจาก

คณะ/ภาควิชาอ่ืน   

 

หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

หัวขอ คําช้ีแจง 

1. ปรัชญา ความสําคัญ 
และวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

ระบุปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตองสอดคลอง
กับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพ  หรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและความรูความสามารถ
อยางไร 

1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning 

Outcomes) PLOs 

1. ตองชวยผลักดันใหบรรลุ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันและ
คณะวิชา 

2. สอดคลองกับความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร 
(Stakeholders’ Needs) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และ Input 
อ่ืน ๆ ท่ีใชประกอบการพิจารณา 

3. ตองชัดเจนและสามารถประเมินไดวาผูเรียนบรรลุตาม (PLOs) 

4. ตองเรียงลําดับ (PLOs) ตามระดับการเรียนรูของ Bloom’s 

Taxonomy (Revised) เริ่มดวย จดจํา เขาใจ ประยุกต วิเคราะห 

ตัดสินใจ และสรางสรรค  
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หัวขอ คําช้ีแจง 

5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามเกณฑ AUN-QA VERSION 3.0 สามารถดาวโหลด

เอกสารไดท่ี  http://www.tqf.su.ac.th 

6. PLOs ควรสอดคลองกับ 

 
7 . ผ ลลั พ ธ ก าร เรี ยน รู ท่ี ค าดห วั งของรายวิ ช า  (Course Learning 

Outcomes) : CLOs ตองสอดคลองและชวยผลักดัน PLOs  

8. PLOs ของหลักสูตรตองประกอบดวย 2 ประเภท คือ  subject 

specific learning outcomes และ generic learning outcomes  

9. ตองเปน PLOs ท่ี  ชัดเจน วัดได  บรรลุผลลัพธตามระยะเวลาของ

หลักสูตร 

 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tqf.su.ac.th/
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หัวขอ คําช้ีแจง 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  ระบุแผนพัฒนาปรับปรุงหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ท่ีเสนอใน

หลักสูตร  พรอมระบุเวลาคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ (เชนภายใน 5 ป)   

โดยใหระบุกลยุทธสําคัญท่ีตองดําเนินการเพ่ือความสําเร็จของแผนนั้น ๆ  

รวมท้ังตัวบงชี้ความสําเร็จ  โดย     ตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการ

ประเมินในหมวด 7 ดวย 

 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

หัวขอ คําช้ีแจง 

1.1 ระบบ  ระบุระบบการจัดการศึกษาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวา

เปน  “ระบบทวิภาค” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1.2 การจัดการศึกษาภาค

ฤดูรอน 

ระบุวา “มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน จํานวน….ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 8 สัปดาห” หรือ “ไมมี” หรือ “อาจมีการ

จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 8 สัปดาห 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเห็นชอบของ.........” 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิต

ในระบบทวิภาค 

ถามีการจัดการศึกษาท่ีใชระบบอ่ืน ๆ ท่ีมิใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคใน

การจัดการเรียนการสอน  ใหแสดงการเทียบเคียงระบบทวิภาคใหชัดเจน 

2.3 ปญหาของนักศึกษา

แรกเขา 

ระบุปญหาท่ีพบหรือคาดวาจะเกิดข้ึนโดยระบุเปนรายขอ และกําหนดกล

ยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาในขอ 2.4 ใหสอดคลองกันดวย 

2.6.2 งบประมาณรายจาย

(หนวย : บาท) 

แสดงงบประมาณ  จําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

ระดับปริญญาตรี  โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จัดเนื้อหาใหครอบคลุมสาระของกลุมวิชา

สังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ภาษา  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ

คณิตศาสตร  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต   

หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ

และวิชาชีพ   

        หลักสูตร (4 ป) ทางวิชาการ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

        หลักสูตร (4 ป) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
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หัวขอ คําช้ีแจง 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

(ตอ) 

โดยตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพกําหนด หากไมมี

มาตรฐานวิชาชีพกําหนด ตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการไมนอยกวา 36 หนวย

กิต และทางทฤษฎีไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

        หลักสูตร (5 ป) ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

        หลักสูตร (ไมนอยกวา 6 ป) ไมนอยกวา 108 หนวยกิต 

        สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ผูเรียนตองเรียนวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 12 หนวยกิต    

        กรณีมีวิชาเอกตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต วิชาโทไมนอยกวา 15 

หนวยกิต   

        กรณีหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพ่ิมวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 

หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

ระดับปริญญาโท ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

      แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทาไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

      แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธมี คาเทียบเทาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

                           ศึกษารายวิชา  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

      แผน ข การคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6  

หนวยกิต เนนการศึกษารายวิชา 
 

ระดับปริญญาเอก 

        แบบ 1.1 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทาไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

        แบบ 1.2 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทาไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

        แบบ 2.1 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทาไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

                    ศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

        แบบ 2.2 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทาไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

                    ศึกษารายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
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3.1.3.3 รายวิชา 1. ใหแสดงรายวิชาตามหมวดวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร  โดยเรียงรหัสจากนอย

ไปมาก 

2. รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิต ใหใสเคร่ืองหมาย * ทายจํานวน 

หนวยกิต  เชน  2*(2-0-4)  แลวระบุหมายเหตุทายหนาวา   “หมายเหตุ  *  

หมายถึง  รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิต” 

3.รายวิชาฝกงาน   ใหระบจุํานวนชั่วโมงฝกงานในวงเล็บหลังจํานวน 

หนวยกิต  เชน     3(ไมนอยกวา 135 ชั่วโมง) 

4. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองสอดคลองกัน 

5. การใชคําแปลศัพท   ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน    หากไมมี

บัญญัติไว  ใหใชคําภาษาไทยทบัศัพท   โดยตองสอดคลองกับหลักการแปลคํา

ทับศัพท 

 6. ชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาสัมมนา  ใหใชดังนี ้

       Seminar in (subject) 

       Seminar on (topics)  

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 1. ชื่อรายวิชา  ใหระบเุฉพาะชื่อภาษาไทย 

2. วิชาเลือกใหระบุจํานวนหนวยกิต  โดยไมตองระบุตัวเลขในวงเล็บหลังจํานวน   

หนวยกิต และไมตองระบุเลขรหัสรายวิชา 

3. รายวิชาบังคับใหระบุ เลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ตัวเลขจํานวน 

หนวยกิต ใหชัดเจน  

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ระดับปริญญาตรี   ใหพิมพแยกเปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และหมวดวิชา

เฉพาะ  เรียงตามลําดับรหัสวิชาโดยไมตองแยกกลุมวิชา  

2. ใหจัดทําคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา  โดยระบุไวในภาค 

ผนวก ช คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอในข้ันตอน เขาที่ประชุม

คณ ะกรรมการกลั่ นกรองหลักสูตร สภามหาวิทยาลัย และสํานั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

3. การเขียนคําอธิบายรายวิชาใหเขียนในรูปนามวล ี ไมเขียนเปนประโยค โดยไม

ตองใชคําวา “ศึกษา” “ฝกปฏิบัติ” กรณีที่สื่อความหมายได และหลีกเลี่ยงการ

ใชคํากิริยาในคําอธิบายรายวิชา 

4. ชื่อและคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษตองใหสอดคลองกัน 

5. หลีกเลี่ยงการเขียนวัตถุประสงค  วิธีการเรียนการสอน  และการยกตัวอยาง
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

(ตอ) 

โดยใชคําวา เชน ....... เปนตน ไดแก อาทิ   

6. การใชเคร่ืองหมายจุลภาค (comma) “,” อัฒภาค (semicolon) “;”  และ

ทวิภาค (colon) “:” ในคําอธบิายรายวชิาภาษาอังกฤษ   จุลภาคใชเพื่อแยก

กลุมคํา  อัฒภาคใชเพื่อแยกกลุมคําที่มีจุลภาคแยกภายในกลุมคํานั้น  หรือใช

แทนจุลภาคเพื่อแยกกลุมคําที่มขีนาดยาวมาก  ทวิภาคใชเพื่อนาํเขาสูกลุมคําที่

อยูในหมวดหมูที่เปนลําดบัข้ันตอน  หรือเปนกลุมยอย   

7. คําอธบิายรายวชิาภาษาอังกฤษไมตองระบุ “เงื่อนไขรายวิชา” “วิชาบังคับ

กอน” 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

(ตอ) 

8. การพิมพคําอธิบายรายวิชา ใหพิมพเลขรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และจํานวนหนวยกิต เปนอักษรตัวหนา และพิมพยอหนาในคําอธิบาย

รายวิชา ดังตัวอยาง 

XXX XXX  ชื่อรายวิชาภาษาไทย                                  X(X-X-X) 

   (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ) 

       คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย …………………………………… 

   …………………………………………………………………………..................... 

กรณีมีวิชาบังคับกอนหรือเง่ือนไขรายวิชา  

XXX XXX  ชื่อรายวิชาภาษาไทย                          X(X-X-X) 

   (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ) 

                   วิชาบังคับกอน : XXX XXX ช่ือรายวิชาภาษาไทย 

                   เง่ือนไข : .................................................................. 

       คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย …………………………………… 

   …………………………………………………………………………………............ 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน ตําแหนง และ

คุณวุฒิของอาจารย 

1.  ดูคําอธิบายเพิ่มเติมจากหมวดที่  1 ขอ 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว

ประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

2.  อาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน  มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน หรือมีตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน ตําแหนง และ

คุณวุฒิของอาจารย (ตอ) 

       กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา หาก

จําเปน บุคลากรท่ีมาจากหนวยงานนั้น อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญา

โทและผลงานทางวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงนั้นมาแลวไมนอยกวา 6 ป 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ปริญญาโท 

       อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมจากหมวดท่ี 1 ขอ 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษา

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

        อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี

ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง

ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

2. ปริญญาเอก 

       อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมจากหมวดท่ี 1 ขอ 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษา

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

        อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาท่ีตรง

หรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน ตําแหนง และ

คุณวุฒิของอาจารย (ตอ) 

3. ภาระงานสอนเฉลี่ยใหระบุเปนเลขจํานวนเต็ม 

4. อาจารยประจําหลักสูตรสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 

หลักสูตรในเวลาเดียวกันได    

5. ใหระบุขอมูลเลขประจําตัวประชาชนในข้ันตอนการเสนอ มคอ.2 ให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ   

6. แนวปฏิบัติเก่ียวกับสัญญาจางอาจารยประจําชาวตางชาติของสถาบันท่ีมี 

MOU  

     6.1 ใหแนบสัญญาจางเสนอ สกอ.  หรือ   

     6.2 กรณีไมมีสัญญาจาง   ใหคณะวิชาทําประกาศ  หรือหนังสือสัญญา

กับสถาบันท่ีมี MOU หรือหนังสือสัญญากับอาจารยชาวตางชาติท่ีสถาบัน

นั้นสงมาเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร    (ท้ังนี้ข้ึนอยู

กับขอตกลงในการทํา MOU) โดยระบุชื่อ คุณวุฒิ รายวิชาท่ีสอน และชวง

ระยะเวลาท่ีจะตองมาปฏิบัติงาน  (อยางนอย 1 ป)   ท้ังนี้การจัดทําเปน

ประกาศ  หรือหนังสือสัญญา   สกอ. จะตรวจสอบความสอดคลองกับ 

MOU  ท่ีแนบในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)   

3.2.3 อาจารยพิเศษ กรณี ไมมี ใหระบุวา “ไมมี”  

กรณี มีแตยังไมทราบรายชื่อ ใหระบุวา “อาจมีการเชิญอาจารยพิเศษเปน

รายภาคการศึกษา” 

       ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แต

ท้ังนี้ ตองมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการ

ทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป ท้ังนี้ อาจารยพิเศษ

ตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีระบุรายชื่ออาจารยพิเศษ ใหแนบขอมูลประวัติอาจารยอาจารยพิเศษไวใน

หลักสูตรดวย ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2558 หนา 17 ขอ 10.2.3 และหนา 20 ขอ 10.4.5 ความวา “อาจารย

ผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
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เทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ

ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  

         ทั้งน้ี อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดย

มีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

หัวขอ คําช้ีแจง 

1. การพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษของนักศึกษา 

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่

คณะ หรือภาควิชาพยายามพัฒนาใหมีข้ึนในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน 

บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค  มี

ความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน  หรือมีความมุงมั่นในการใหบริการ

สาธารณะ  หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในรูปความเรียง     

    ทั้งนี้ในแตละคุณลักษณะดังกลาว  ตองแสดงกลยุทธการสอนและกิจกรรม

นักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น   โดยใหจัดทําเปนตารางโดย

ระบุรายละเอียดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาและกลยุทธหรือกิจกรรมของ

นักศึกษา 

     โดย ใหระบุขอความโดยสรุปอยางนอย 1 ยอหนากอนตาราง และขอให

คณะวิชามีการสอดแทรกความคิดสรางสรรคหรือการสรางสรรคไวในหลักสูตร 

และใหกําหนดกลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะดังกลาว 

ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ที่ระบุวา “ศิลปากรเปน

มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” 

2. ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

1. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู และกลยุทธการ

ประเมินผลการเรียนรู จะตองสอดคลองกัน  กรณีหลักสูตรที่มี มคอ.1 ผลการ

เรียนรูจะตองสอดคลองกับ มคอ.1 ดวย 

ดูคําชี้แจงเพิ่มเติมในหมวดที่ 2 ขอ 1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

หัวขอ คําช้ีแจง 

3. กระบวนการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา 

อธิบายกระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูแตละรายวิชา กระบวนการอาจจะตางกันไป  

สําหรับรายวิชาท่ีแตกตางกัน  หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละ

ดาน 

    การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  หมายถึง กระบวนการหา

หลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนวา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษา

ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปนอยางนอย   

      การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูควรสอดคลองกับความ

รับผิดชอบท่ีกําหนดไวในแตละรายวิชา 

 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย  

 

หัวขอ คําช้ีแจง 

1. การเตรียมการสําหรับ

อาจารยใหม 

อธิบายกระบวนการท่ีใชสําหรับการปฐมนิเทศ  และ/หรือการแนะนําอาจารย

ใหมและอาจารยพิเศษใหม่ันใจวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของ

รายวิชา   ตาง ๆ  ท่ีสอนในหลักสูตรและรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

2. การพัฒนาความรูและ

ทักษะใหแกคณาจารย 

อธิบายถึงสิ่งท่ีจะดําเนินการเพ่ือชวยใหคณาจารยไดพัฒนา 

 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

หัวขอ คําช้ีแจง 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators)  

การกําหนดจํานวนชองของปในตารางควรใหสอดคลองกับระยะเวลา

การศึกษาตามหลักสูตร  โดยบวกเพ่ิม 1 ป   
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

หัวขอ คําช้ีแจง 

1.1 การประเมินกลยุทธการ

สอน 

1. ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสูการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีสะทอนถึง

คุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวัง  โดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชในการ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร 

2. อธิบายกระบวนการท่ีใชในการประเมินกลยุทธการสอนท่ีไดวางแผนไว

สําหรับการพัฒนาการเรียนรูในดานตาง ๆ   เชน   การประเมินความเห็น

หรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม    การนํากล

ยุทธการสอนไปใช  การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือ

วิธีการสอน การวิเคราะหผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตร

ฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนท่ีเก่ียวของ และอธิบาย

กระบวนการท่ีจะนําผลการประเมินท่ีไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของ

อาจารยในการใชแผนกลยุทธ

การสอน 

อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธ

ตามที่วางแผนไวั เชน การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา  การ

สังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค  การทดสอบ

ผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบัน

อ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  การจัดอันดับเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนา

ความรูและทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาตองการ 

2. การประเมินหลักสูตรใน

ภาพรวม 

อธิบายกระบวนการที่จะใชเพื่อจะไดขอมูลตาง  ๆ  ยอนกลับในการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจาก

กลุมบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต  2) ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมิน

ภายนอก 3) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 

4. การทบทวนผลการประเมนิ

และวางแผนปรับปรุง 

อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา  

รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธ 
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ภาคผนวก 

 

หัวขอ คําช้ีแจง 

ภาคผนวก ข    การพิมพผลงานทางวิชาการใหใชรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

โดยพิมพในลักษณะการเขียนบรรณานุกรม  หรือการเขียน อางอิงทางวิชาการ

คือระบุชื่อเจาของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปที่พิมพและแหลงตีพิมพเผยแพร

ผลงาน    

    ผลงานวิชาการที่ยังไมไดรับการตอบรับใหตีพิมพ  ไมควรนํามาระบุไวใน

ผลงานทางวิชาการ 

 กรณีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหระบุคําวา “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ” 

ดวย    

       กรณีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ตํารา หรือหนังสือใหระบุจํานวนหนาดวย 

        กรณี บทความวิจัย บทความวิชาการ Proceedings ผลงานสรางสรรค  

งานแปล ใหระบุเลขหนาดวย   

ภาคผนวก ค  กรณีหลักสูตรใหม 

 ราย งาน ผ ล ก ารสํ า ร วจ ค วาม ต อ งก า ร กํ าลั งค น ใน ส าข าวิ ช า 

..........................   

 กรณีหลักสูตรปรับปรุง 

 ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษา

จริง  และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ดูเอกสารแนบ 

      รายงานผลการติดตามบัณฑิต  สาขาวชิา ..........................................  

     รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตสาขาวชิา 

...............................................  

      รายงานผลการประเมินหลักสูตร และขอมูลรอยละของบัณฑิตใน

หลักสูตรที่ไดงานทํา  

ภาคผนวก ฉ  ดูเอกสารแนบ 

ภาคผนวก ช ดูเอกสารแนบ 
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ภาคผนวก ค 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาจริง  และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 

(ระบุขอมูลของหลักสูตรฉบับเดมิกอนปรับปรุง) 

ปการศึกษา 

จํานวนรับ จํานวนนักศึกษาคงอยู 

ตาม

แผน 
รับจริง 

พนสภาพ/ลาออก จบการศึกษา กําลังศึกษา 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  

กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 

 (ใหแสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรกับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา โดยแสดงใหเห็นวาแตละ PLOs มีรายวิชาใดรับผิดชอบบาง) 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1…………………………………………………………………………………………………………………… 

 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จํานวนหนวยกิต 

CLO1………………………………… 

CLO2...................................... 

       …………………………….. 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จํานวนหนวยกิต 

CLO4………………………………… 

CLO5...................................... 

       …………………………….. 

 

PLO2…………………………………………………………………………………………………………………… 

 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จํานวนหนวยกิต 

CLO1………………………………… 

CLO3...................................... 

       …………………………….. 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จํานวนหนวยกิต 

CLO2………………………………… 

CLO4...................................... 

       …………………………….. 

 

........... การระบุ CLOs ตองสัมพันธกับ PLOs และ CLOs จะมีระดับท่ีสูงกวาระดับของ PLOs ท่ี CLOs น้ัน ๆ รับผิดชอบไมได ท้ังน้ี รายวิชาท่ีแตกตางกันควรมี 

CLOs ท่ีแตกตางกันใหเหมาะสมกับแตละรายวิชา ยกเวนกรณีท่ีเปน Generic CLOs ซ่ึงอาจมีความเปนไปไดท่ีจะมี Generic CLOs เหมือนกัน 

 

หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร พรอมท้ังมกีารบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หากปรับเกินกวา 1 ครั้ง ใหเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยใหอธิบายวาหลักสูตรมีปญหาหรืออุปสรรคใดจึงจําเปนตองปรับ CLOs  

มากกวา 1 ครั้ง 
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ภาคผนวก ช 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา    จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

xxx xxx   ช่ือภาษาไทย         x(x-x-x)    

           (ช่ือภาษาอังกฤษ) 

      คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย  .................................................................................. 

     ....................................................................................................................................... 

      คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ............................................................................... 

      ....................................................................................................................................... 

ตัวอยางการพิมพ 

 

411 508 อรรถศาสตรภาษาไทย        3(3-0-6) 

  (Thai Semantics) 

ทฤษฎีทางอรรถศาสตร โครงสรางความหมายของคํา วลี และประโยค  การ

เปลี่ยนแปลงความหมายในภาษาไทย   

Semantic theories; semantic structure of words, phrases, and 

sentences; semantic change in Thai. 
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บทที่ 5 
สรุปปญหาและขอเสนอแนะ 

 คูมือการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้

ไดอธิบายข้ันตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง  เทคนิคการปฏิบัติงานการทําเอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

อธิบายรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร สําหรับผูปฏิบัติงาน การดําเนินงาน

ปรับปรุงหลักสูตรสามารถกระทําได 2 ลักษณะ คือ 1) เม่ือใชหลักสูตรครบ 5 ป จะตองดําเนินการ

ปรับปรุงแบบกระทบโครงสราง (ปรับปรุงมาก) หรือ 2) กรณีมีการปรับปรุงหลักสูตรบางเนื้อหาท่ีมีความ

จําเปนตองปรับกอนครบรอบการปรับปรุง เปนการปรับปรุงแบบไมกระทบโครงสราง (ปรับปรุง

เล็กนอย)  การดําเนินงานเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรอาจจะประสบปญหาและอุปสรรคได หาก

ผูปฏิบัติงานไมเขาใจรายละเอียดในหลักเกณฑ และหลักการเขียน  รวมถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับ

เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร ท้ังในรูปแบบ เอกสาร สมอ.08   และรูปแบบเอกสาร มคอ.2 (ตามเกณฑ 

AUN-QA)   ดังนั้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดงายข้ึน  จึงไดรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญท่ีควร

ทราบ สรุปปญหาท่ีเกิดข้ึน และแนวทางในการแกไขและพัฒนาตาง ๆ เพ่ือใหผูท่ีปฏิบัติงานสามารถ

แกไขปญหาและปฏิบัติงานไดคลองตัวยิ่งข้ึนพอสรุปได ดังนี้ 
 

ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขปญา 
ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 

1.  ภาควิชา/สาขาวิชา  จัดทําเอกสารการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08)  ไมถูกตอง
ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

1. แบบฟอรม สมอ.08 สามารถดาวนโหลดไดท่ี 
    www.tqf.su.ac.th จากหัว “เอกสารคูมือ” 
2. ผูปฏิบัติงานนําตัวอยางเอกสาร สมอ.08 ท่ีทํา 
    ถูกตองใหกับภาควิชา/สาขาวิชา 
3. อธิบายวิธีจัดทําเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
   ใหกับภาควิชา/สาขาวิชา  ใหเขาใจโดยตรง 
 

2.  การทําเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
(สมอ.08) โดยใสขอมูลไมตรงกับหลักสูตรท่ี
ประสงคจะปรับปรุง  เชน  หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร ท่ีเปดสอนจะ 
มีหลักสูตรปรุง พ.ศ. 2555  และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  ซ่ึงโครงสรางหลักสูตรจะ
ไมตรงกัน 
 

1. อธิบายใหขอมูลหลักสูตรกับผูจัดทําเอกสาร 
    การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
2. ตรวจสอบขอมูลโดยละเอียดใหตรงกับ 
    โครงสรางของหลักสูตรท่ีจะปรับปรุงแกไข 
    ทุกแหง   

http://www.tqf.su.ac.th/
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ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 

3.  เอกสารเก่ียวกับการเสนอหลักสูตรแบบ
กระทบโครงสราง (มคอ.2) ตามเกณฑ AUN-QA 
มีหลายรายการ  และมีรายละเอียดมาก  ทําให
ภาควิชา/สาขาวิชา ทําเอกสารไมครบถวน 

1.  แจงขอมูลรายการเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ 
     การเสนอหลักสูตรใหชัดเจน 
2.  ใหตัวอยางเอกสารท่ีมีการจัดทําถูกตองแลว 
3.  ตรวจสอบเอกสารทุกรายการโดยละเอียด 

4.  ภาควิชา/สาขาวิชา  ยังขาดความเขาใจท่ี
ชัดเจนเก่ียวกับการจัดทําเอกสารหลักสูตร   
มคอ.2 ตามเกณฑ AUN-QA  เนื่องจากมี
รายละเอียดมากและเปนเรื่องใหมท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรใหเริ่มดําเนินการสําหรับหลักสูตร
ปรับปรุงตั้งแตปการศึกษา 2562   

1.  ศึกษาคําชี้แจงเก่ียวกับการจัดทําเอกสาร  
    มคอ.2 ตามเกณฑ AUN-QA ของงานภารกิจ 
    หลักสูตร กองบริหารงานวิชาการ 
2.  เขารวมการอบรมการจัดทําหลักสูตรตาม 
     เกณฑ AUN-QA ของมหาวิทยาลัย/คณะฯ  
3.  สอบถามประเด็นคําถามตาง ๆ  กับงาน 
    ภารกิจหลักสูตร กองบริหารงานวิชาการ 
    เพ่ือหาคําตอบใหกับภาควิชา/สาขาวิชา 

5.  การปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสราง
มีกําหนดระยะเวลาในการเสนอเขาท่ีประชุมชุด
ตาง ๆ  และตองเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด  คือ ตอง
ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนจึง
เปดรับนักศึกษาได 

1.  มีการจัดทําแผนการดําเนินการปรับปรุง 
    หลักสูตรเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการ 
    ปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา/สาขาวิชา 
2.  มีการติดตามการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
    ใหเปนไปตามแผนฯ อยางสมํ่าเสมอ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 เม่ือตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว และไดรับทราบถึงปญหาของกระบวนการ

จัดทําเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรท้ังแบบไมกระทบโครงสราง  และแบบกระทบโครงสราง ผูจัดทําจึง

สรุปปญหาและขอเสนอแนะในการจัดทําเอกสารปรับปรุงหลักสูตรไว ดังนี้ 

  การปรับปรุงหลักสูตรแบบไมกระทบโครงสราง (เอกสาร สมอ.08) 

   1.  เนื่องจากเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) มีแบบฟอรม 3 รูปแบบ  

ภาควิชา/สาขาวิชา  จึงตองเลือกใชใหตรงแบบฟอรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และเพ่ืองายตอความ

เขาใจผูปฏิบัติงานจึงมีการใหตัวอยางเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีอนุมัติแลวกับ

ภาควิชา/สาขาวิชา  

   2.  เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักสูตรจํานวนมาก เปน

หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน แตป พ.ศ. ท่ีปรับปรุงตางกัน   ภาควิชา/สาขาวิชา รวมถึงผูปฏิบัติงาน จึง

ตองตรวจสอบขอมูลใหถูกตองตรงกับหลักสูตรท่ีประสงคจะปรับปรุงแกไข 
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    การปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสราง (เอกสาร มคอ.2 ตามเกณฑ AUN-QA) 

   1.  ภาควิชา/สาขาวิชา และผูเก่ียวของควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับการจัดทําเอกสาร

หลักสูตร (มคอ.2) รวมถึงเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงหลักสูตร 

   2.  ในการจัดทําเอกสารปรับปรุงหลักสูตร มคอ.2 ตามเกณฑ AUN-QA  คณาจารย

ผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรเพราะมีรายละเอียดมาก  ซ่ึง

รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนเองตองเรียนวิชาอะไรบาง  เขาใจถึง

วิธีการสอน วิธีการเรียนรูตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลท่ีจะทําใหม่ันใจวา  เม่ือเรียนสําเร็จแลวจะ

บรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร   ท้ังยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับ

องคประกอบในการเรียนเพ่ือนําไปสู คุณวุฒิตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ   รายละเอียดของ

หลักสูตรจะชวยใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรท่ีเหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตอง

การของตนเองได  รวมท้ังผูใชบัณฑิตสามารถใชประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน  ซ่ึงเนื้อหา

ท้ังหมดในหลักสูตรนั้น ๆ จะเชื่อมโยงสัมพันธกัน  และผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถชี้แจงรายละเอียด

ตาง ๆ ของหลักสูตรกับคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรชุดตาง ๆ ได 

   3. กรรมการปรับปรุงหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูเก่ียวของ  ควรศึกษาและ

ทําความเขาใจกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรนั้น ๆ 

ใหถองแท 

    4.  ควรมีระบบการติดตามการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยทุกปและนําผลงาน

ทางวิชาการท่ีดําเนินการแลวของอาจารยใหไดรับการตีพิมพเผยแพร ใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558  เก่ียวกับการกําหนดจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีอาจารยประจําหลักสูตรและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  จะตองมีในรอบ 5 ป  (นับยอนจากปท่ีเริ่มใชหลักสูตรนั้น ๆ) 

   5.  ภาควิชา/สาขาวิชา  ควรมีการวางแผนดานกําลังคนใหสอดคลองกับการหมุนเวียน

ของบุคลากรท่ีเกิดข้ึน เชน การลาศึกษาตอ การเกษียณอายุราชการ การลาออก เปนตน  โดยเฉพาะ

บุคลากรท่ีทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร  หากมีการเปลี่ยนแปลง

ตองเสนอเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร สมอ.08  ใหทันเวลา เพ่ือใหการดําเนินงานของหลักสูตร

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  หมวด  ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  ๔๗  กําหนดใหมีระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวยระบบ  
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติข้ึน  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และเพื่อเปนการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา  รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง  ๆ 
เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
จึงออกประกาศไวดังนี้   

๑. ประกาศนี้ เรียกวา   “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

๒. ใหใชประกาศนี้สําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิต  มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา  และใหใชบังคับ
ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ใหสามารถผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพ  และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา   

๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ประกอบดวย 
 ๔.๑ ระดับคุณวุฒิ  ไดแก   
  ระดับที่  ๑  อนุปริญญา  (๓  ป)   
  ระดับที่  ๒  ปริญญาตรี   



  หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

  ระดับที่  ๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ระดับที่  ๔  ปริญญาโท   
  ระดับที่  ๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ระดับที่  ๖  ปริญญาเอก   
 ๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง  ๆ  ตองเปนไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย  ๕  ดาน  คือ   
  (๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม   
  (๒) ดานความรู   
  (๓) ดานทักษะทางปญญา   
  (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
  (๕) ดานทักษะการวิ เคราะห เชิงตัวเลข   การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 สําหรับสาขา /สาขาวิชาที่ เนนทักษะทางปฏิบั ติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู   

ดานทักษะพิสัย 
 โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตร

อยางนอยตองเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางการปฏิบัติ  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 ๔.๓ ชื่อปริญญา  จํานวนหนวยกิต  ระยะเวลาในการศึกษา  และการเทียบโอน  ผลการเรียนรู  
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ไปพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ  ของแตละระดับคุณวุฒิ  เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของบัณฑิต
ที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติ  และ
ระดับสากล 

๖. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา  โดยจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  



  หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กําหนด  และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อใหมั่นใจวา  บัณฑิต
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ  ๔.๒ 

๗. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร  โดยมีตัวบงชี้   
การประกันคุณภาพของหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และเกณฑการประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น  ๆ 

๘. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอย   
ทุก  ๆ  ๕  ป   

๙. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนินการไดมาตรฐาน
ตามประกาศนี้ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๐. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนคร้ังแรกต้ังแตปการศึกษา  
๒๕๕๓  เปนตนไปตามประกาศนี้  สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ประกาศนี้ภายในปการศึกษา  ๒๕๕๕ 

๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้ 

๑๒. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่จะพิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 

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 

สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

 โลกยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอสื่อสารเปนอยางมาก     ในดาน
การศึกษา เกิดการเคลื่อนยายของนักศึกษา ครู  อาจารย และบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากตาง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ผูที่ทํางานและตองการศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการทํางานมีจํานวนมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีความใกลเคียงกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความสะดวกแก
การเคลื่อนยายของนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต และนับตั้งแตการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศอิตาลีเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเกิดขอตกลง 
Bologna Process ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน        ระบบการจัดการศึกษา ที่มุงเนนมาตรฐานผล
การเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ     และขยายผลการดําเนินการไปตามประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก 

สําหรับประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเนนหนักให
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหาเปนและเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยี  ราชมงคลขึ้นเปน
มหาวิทยาลัย การเปดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และใหอิสระในการดําเนินการแกสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัวเพ่ือให
ประชาชนมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางทั่วถึง ทามกลางสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้
กอใหเกิดปญหาตามมา กลาวคือ จะทําอยางไรใหสังคมเชื่อม่ันไดวาคุณวุฒิที่บัณฑิตได รับจาก
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการดําเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา        ของประเทศไทย (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพ่ือเปนเครื่องมือในการนํานโยบายที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในสวนของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซ่ึงเปนการประกัน
คุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศเขาใจไดตรงกันและเชื่อม่ันถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ  

 
 
 
 



 

 
๑.  ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึง
ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสูระดับที่
สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซ่ึงเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของ
หลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผล
การเรียนรูจากประสบการณ ซ่ึงเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมัน่ใจ
ในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวา
สามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 
๒.  หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 ๒.๑  ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
โดยมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื ่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธี
การสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใหม่ันใจวา 
บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง 
 ๒.๒  มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐาน  ขั้นต่ํา
เชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูน้ันอยางสอดคลอง
และสงเสริมกันอยางเปนระบบ  
 ๒.๓  มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและเชื่อมโยง
เปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและ
ความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ 
 ๒.๔  มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและ
เทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั ้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยเปด
โอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย 
โดยม่ันใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ  เปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต และ
เปนคนดีของสังคม ชวยเพ่ิมความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 
 



 

 
๓.  วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ๓.๑ เพ่ือเปนกลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ดวยการ
นําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
 ๓.๒ เพ่ือกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตางๆ และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลัก และเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการ
เรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา  

๓.๓ เพ่ือเชื่อมโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพ่ือบุคคลจะไดมีโอกาส
เพ่ิมพูนความรูไดอยางตอเน่ืองและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปรงใส 
สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆ กับนานาประเทศได 

๓.๔ เพ่ือชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการประกันคุณภาพ
ภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน  

๓.๕  เพ่ือเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุมผูที่
เกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ
เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม  จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางาน 
รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี  

๓.๖ เพ่ือประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และการรับรอง
คุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

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

อุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง  
 

๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ๔.๑  ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)  
  ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปญญาที่ตองการ และความซับซอนของ
การเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ยังกําหนดคุณลักษณะของ
นักศึกษาระดับแรกเขาหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวย เพราะเปนพ้ืนฐานความรู ความสามารถที่สําคัญใน
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
 
 
 



 

 
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  
   

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แต
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
หรือเง่ือนไขอ่ืนเพ่ือใหม่ันใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบงสายวิชาเปน ๒ สาย ไดแก สายวิชาการ เนนศาสตรบริสุทธิ์
ทางดานศิลปศาสตรหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้นๆ เปนหลัก ไมได
สัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซ่ึงมุงเนนการศึกษาในลักษณะของศาสตรเชิง
ประยุกต เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและทักษะระดับสูงซ่ึงจําเปนตอการประกอบอาชีพ และนําไปสูการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและการดํารงชีพใน
ชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวของกับความเขาใจ การวิจัยและความรูทางทฤษฎีในสาขา/
สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง และพัฒนาความสามารถในการคิดและการแกไข
ปญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกัน ซ่ึงควร
สะทอนใหเห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญและในชื่อปริญญา ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่ง
สามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบาง
ประการของการเขาศึกษาได เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอสําหรับการศึกษาตอใน
ระดับน้ันๆ และบรรลุผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               โครงสรางของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่ง
เชื่อมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหนึ่งสูอีกระดับหนึ่งที่สูงข้ึน  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 เสนทางที่เปนไปไดในการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิและสายวิชา 
     แตอาจตองศึกษาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนเสนทางการศึกษาเพื่อใหมั่นใจวานักศึกษา  
     มีพ้ืนฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอ สําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ 
       
  



 

 
๔.๒  การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ของประเทศไทย 
                   การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง  จาก
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย ๕ ดาน ดังน้ี              

(๑)  ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความ สามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่อง
สวนตัวและสังคม  

(๒)  ดานความรู  (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และ
สามารถเรียนรูดวยตนเองได 

(๓)  ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิด
วิเคราะหและการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 

(๔)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา 
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง 

(๕)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ 
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  นอกจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การ
เตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพ่ิมการ
เรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
 

  มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาขึ้นจาก
การเรียนรูทั้ง 5 ดานที่ไดรับการพัฒนาดังกลาว และแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจาก
การเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนที่เชื่อถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว 
    มาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึงมีอยางนอย ๕ ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบณัฑิตทุกคนในทุกระดับคณุวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพ่ิมขึ้น เม่ือระดับคุณวฒิุ
สูงขึ้น ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับที่สูงขึ้น ดังน้ัน มาตรฐานผล
การเรียนรูของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของ
ระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาดวย 
 

  มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวาบาง
สาขา/สาขาวิชานักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี และนัก
กฎหมาย เปนตน 



 

   
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานทักษะทางปญญา จะเก่ียวของโดยตรง
กับสาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซ่ึงตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสม
กับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบมุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูดานเหลานี้ 
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู ดานนี ้ แตสําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
มาตรฐานผลการเรียนรูน้ีจะตองเนนใหมีความชํานาญมากกวานักศึกษาสาขา /สาขาวิชาอื่นๆ เชน 
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๔.๓  มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ   
   มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับแรกเขา (สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพื้นฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาจะตอง
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มีพ้ืนฐานความรูและทักษะ  เพียงพอที่จะเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พ้ืนฐานในที่น้ีรวมถึงความรูความสามารถในสาระการ
เรียนรูทั้ง ๘ กลุม ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีความสามารถในการคิดอยาง
สรางสรรค และประยุกตใชความรูและทักษะทางปญญาเหลานั้นเขากับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนใน
สถานการณใหมๆ ได ซ่ึงนักเรียนบางคนอาจมีพ้ืนความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับสาขาวิชาที่เขาเรียนไม
เพียงพอ ตองเสริมความรูพ้ืนฐานเพื่อใหม่ันใจวานักเรียนมีทักษะที่จําเปนทางภาษา ทักษะทางการเรียน และ
พ้ืนฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับอุดม ศึกษาไดสําเร็จ ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะตองมีมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน ดังน้ี 
  (๑)  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

 มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรมสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยมสวนตัวดวยความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาซึ่งเปนความขัดแยงทางคานิยม สามารถสรุปผล
การโตแยงและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ไดทําลงไป  

(๒) ดานความรู 
มีความเขาใจอยางครอบคลมุถึงความรู และทักษะที่สําคญัในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘  

กลุม ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมพัฒนา
บุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ มีการเพิ่มเติม
องคความรูในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา
หรือในระดับอุดมศึกษา 
 
 



 

 
(๓)  ดานทักษะทางปญญา 
      มีความเขาใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในวิชาที่ศึกษา  มีความสามารถ

ในการประยุกตใชความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยงและปญหาใหม  ๆ ในวิชาตาง  ๆที่เรียนและใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
และการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอื่นๆ สามารถประยุกตความเขาใจ     อันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใชใน
การวิเคราะหปญหาเหลานั้น 

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่ม 

และพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอ่ืนๆ ของตนเองไดโดยมีการแนะนําบางเล็กนอย 
สามารถที่จะไววางใจใหทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัย  การแนะนําปรึกษา
แตเพียงเล็กนอย สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุงหมายรวมกัน 

(๕)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     สามารถใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจนใชทักษะทาง 
คณิตศาสตรขั้นพ้ืนฐานในการแกไขปญหาในการศึกษาในการทํางาน และในสภาพแวดลอมของสังคม 
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ระดับที่  ๑  อนุปริญญา (๓ ป) 

 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๑  อนุปริญญา (๓ ป) อยางนอยตอง
เปนดังน้ี 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนหรือของกลุม ตระหนักและประพฤติปฏิบัติไดอยาง

สอดคลองกับระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคําปรึกษาเมื่อจําเปน สามารถระบุและประเมินผล
กระทบจากการกระทําของตนที่มีตอผูอ่ืนในสถานการณที่อาจนําไปสูขอขัดแยงทางคานิยมหรือความสําคัญ
กอนหลังก็สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแยงน้ันไดอยางชัดเจน และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทําได 

(๒) ดานความรู 
  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับขอบขายและลักษณะของสาขาวิชาที่เรียน และรูลึกในความรู

บางสวนในสาขา รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลักการที่สําคัญ มีความเขาใจในปญหาและงานวิจัยใหมๆ 
สําหรับหลักสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผูชวยนักวิชาชีพ นักศึกษาจะตองมีความรู
เกี่ยวกับพัฒนาการใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรูเกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิคและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 

(๓) ดานทักษะทางปญญา             
สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางเทคนิคและขอมูลการวิจัย และใชในการ 

ปฏิบัติโดยอาศัยคําแนะนําเพียงเล็กนอย สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ   ที่เกี่ยวของใน
การทํางานในการวิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวธิีในการแกไข รวมถึงสามารถอธิบาย
ผลกระทบของการตัดสินใจ 



 

 
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมทํางานที่มี
จุดมุงหมายรวมกัน มีภาวะผูนําในกลุมขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ไดรับมอบหมาย  สามารถ
คนหาขอบกพรองในความรูและทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถใชเทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตรพื้นฐานในการศึกษาคนควาและ

เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิเคราะห
ปญหา คนควาหาขอมูล และการจัดทําการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพ่ือนําเสนอ ผลการวิเคราะหและสรุปผลอยางกระชับ
ในรูปแบบที่ถูกตอง 
 
ระดับที่ ๒  ปริญญาตรี       
          มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อยางนอยตองเปนดังน้ี 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจ       ทาง

คานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอ่ืน 
และเขาใจโลก เปนตน 

(๒) ดานความรู   
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีใน

องคความรูที่เกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานใน
สาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวน
หลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ      

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ 

หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ  ดวย
ตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถ
ใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ 
นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ 

สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ ใน
การแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม 
รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเน่ือง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 



 

 
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใช 
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางใน
การแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล  แปลความหมาย และนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได 
 
ระดับที่ ๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต อยางนอย
ตองเปนดังน้ี 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใชการวินิจฉัยทาง

คานิยม ทางศีลธรรม ทางความรูสึกของผูอ่ืน ทางคานิยมพ้ืนฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม
และความสําคัญกอนหลัง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ระหวางเปาหมายและจุดประสงคสวนตัวและสวนรวม เปนแบบอยางและเปนผูนําในการทํางานทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชน 

(๒) ดานความรู 
มีความรูระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมีความรูใน

สาขาอื่นที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน มีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ตลอดจนผลกระทบของความกาวหนาตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ  

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎี และประสบการณทางภาคปฏิบัติ เพ่ือศึกษาประเด็น

หรือปญหาที่ซับซอน สามารถระบุแหลงขอมูลหรือเทคนิคการวิเคราะหเพิ่มเติมตามที่ตองการและ
คํานึงถึงสถานการณจริงที่แตกตางกันในการวิเคราะหประเด็น สรุปผลและการจัดทําขอเสนอในการ
แกไขปญหาหรือกลยุทธในการปฏิบัติ  

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเองและเปนกลุมในสถานการณที่หลาก  

หลายรวมทั้งสถานการณใหมหรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบอยาง
สูงในหนาที่การงานหรือสถานการณอ่ืนๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะใหมๆ และ
ความรูที่ตองการ ทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถประยกุตใชเทคนิคการวิเคราะหที่หลากหลายอยางชาญฉลาดในการศึกษา 

คนควาและเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร   ตอกลุมบุคคล
ตางๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง 



 

 
ระดับที่ ๔   ปริญญาโท 
             มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อยางนอยตองเปน ดังน้ี 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม   
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง

ความรูสึกของผูอ่ืน และเม่ือไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ เพียงพอที่จะจัดการ
กับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจน        มีหลักฐาน และตอบสนอง
ปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของ
ผูที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพ่ือการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยาง
จริงจังใหผูอ่ืนใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบ
ตอตนเองและผูอ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 

(๒) ดานความรู  
มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ  ในวิชาชีพ มี
ความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพน้ันอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับ
แนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่
ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผล
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการ

และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทาง
วิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม  ๆโดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอ
เปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง     ในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่
ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการ
ใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซ่ึงขยาย
องคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ   
 (๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ  

สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
ตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ แสดงออกทักษะการเปน
ผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

 



 

 
 (๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา 
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   ไดอยาง
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ
หรือโครงการคนควาที่สําคัญ 
 
ระดับที่ ๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรชั้นสูง   อยางนอย
ตองเปน ดังน้ี  
 (๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในเชิงวิชาการและวิชาชีพได 
ในกรณีที่ปญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือขอมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติไมเพียงพอ   ก็สามารถวินิจฉัย
ไดอยางเที่ยงตรงและยุติธรรมบนพ้ืนฐานของคานิยมและหลักการที่ดี แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปโดย
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ริเริ่มการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพ่ือการทบทวนและปรับปรุง
แกไข สงเสริมผูอ่ืนอยางจริงจังในการใชวิจารณญาณที่ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงภาวะผูนําในการสงเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทํางานและ
ในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 

(๒) ดานความรู  
มีความรูอยางลึกซึ้งและทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

ในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบตอสาขาวิชา ตระหนักถึงการ
ดําเนินการวิจัยในปจจุบันและทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมีผลตอความ
เชื่อม่ันในการตัดสินใจอยางมืออาชีพ มีความรูและความเขาใจในกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
อยางลึกซึ้งในสาขาวิชา  

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
  สามารถวิเคราะหสถานการณใหมๆ ที่ซับซอน และใชความรูทางการวิจัยและการปฏ ิบัติ
ลาสุดในการพัฒนาและใชวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเร่ิมและวิเคราะห
ปญหาที่ซับซอนไดอยางเขมขนโดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจากแหลงตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพรอมทั้งแปลความหมาย และแปลงผลที่เกิดขึ้นนี้ใหเปน
ความรูทั่วไปที่จะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใชทักษะทางปญญาอยางสมํ่าเสมอเมื่อตองปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาชีพ 
 (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ และสามารถริเร่ิมกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชา
ของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองไดอยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการทํางานและวางแผนสําหรับการปรับปรุง  
 



 

 
ปฏิบัติตอผูอ่ืนและผูรวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุม
อยางสรางสรรค และแสดงออกความเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน 
 (๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา 
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ   
 

ระดับที่ ๖  ปริญญาเอก   
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก อยางนอยตองเปน ดังน้ี 
(๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น
ได ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอัน
ดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนที่จะไดรับผลกระทบ ริเร่ิม
ชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพ่ือทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืน
ใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเอง
และผูอ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่
ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 

(๒) ดานความรู  
   สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองค
ความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เปน
รากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น    รูเทคนิคการวิจัยและ
พัฒนาขอสรุปซ่ึงเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะตองมี
ความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา 
 (๓) ดานทักษะทางปญญา 
  สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห
ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถ
สังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิด
ตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง สามารถออกแบบและดําเนินการ
โครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนา องคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติใน
วิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ  
 
 



 

 
 (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน 
วิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนใน
การเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถติิเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาใน 

ประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกใน
สาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ  ที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ   
 ๔.๔  ลักษณะของหลักสตูรในแตละระดับคุณวุฒิ 
  จากมาตรฐานผลการเรียนรูของแตละคุณวุฒิในขอ ๔.๓ จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใน
แตละระดับคุณวุฒิ ซ่ึงมีลักษณะ วัตถุประสงคแตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควรมีลักษณะอยาง
นอย ดังน้ี 
  (๑) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๑  อนุปริญญา (๓ ป ) 

            หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (๓ ป) ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาทั้งคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู และทักษะที่จําเปนตอการทํางานในสาขา/สาขาวิชาทางดานการบริหารหรือทางดานสนับสนุนนัก
วิชาชีพ เปนการพัฒนาความรูทางทฤษฎีและการวิจัยเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

    (๒) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒  ปริญญาตรี 
               หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองออกแบบมาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรูความ

เขาใจในสาขาวิชาอยางกวางๆ เนนใหรูลึกในบางสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห   การพัฒนาและ
ผลการวิจัยลาสุด นักศึกษาควรตระหนักถึงความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ปริญญาตรี
เปนคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐานสําหรับการเขาสูอาชีพในสาขาตาง  ๆที่ใชทักษะความชํานาญสูงและการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น ดังน้ันหลักสูตรจะตองพัฒนาผูเรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ และพ้ืนฐานความรูภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี และการวิจัยที่จําเปนตอการศึกษาตอดวย 

       (๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
              หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับ

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตองการปรับปรุงความรู และทักษะทางวิชาชีพ แตขาดคุณสมบัติใน
การเขาศึกษาตอหรือไมตองการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโท แตเม่ือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแลว ก็สามารถที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได โดยอาจตองเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติม  

 
 
 
 



 

 
         (๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔  ปริญญาโท 

                       หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุงหมายที่จะใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรูและทักษะ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี 
โดยมุงเนนการพัฒนาความชํานาญทางดานการวิจัย หรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทางวิชาชีพ 
หลักสูตรจึงอาจเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธ หรืออาจผสมผสานระหวางการศึกษา
รายวิชากับวิทยานิพนธ หรือการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ 

       (๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
              หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนในสาขา

วิชาชีพเฉพาะบางสาขาที่กําหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเปนหลักสูตรที่
เปดสอนทางดานการแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เชน เภสัชศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย  

           (๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๖  ปริญญาเอก 
หลักสูตรปริญญาเอกเปนหลักสูตรที่เนนใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษา

คนควาที่ลุมลึกในระดับสูงอยางมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการลาสุดขององคความรู    ในสาขา/
สาขาวิชาที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกตใชความรูเพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาเนื้อหา
สาระของรายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทํา
วิทยานิพนธเพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวางวิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชา
ระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต 

๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา  
        ระบบหนวยกิตเปนระบบที่ใชเพ่ืออธิบายปริมาณการเรียนรูที่คาดหวังวานักศึกษา    จะไดรับ
ในการศึกษาแตละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรที่สาขา/
สาขาวิชาตางกันแมในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได เชน ระยะเวลาศึกษา     ในระดับคุณวุฒิปริญญา
ตรีอาจจะเปน ๔ ป ๕ ป หรือ ๖ ป ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรูที่คาดหวัง และระดับความซับซอนของ
สาขาวิชานั้นๆ และระยะเวลาเรียนเทากันในหลักสูตรที่ตางกัน อาจนําไปสูคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโทได เพียงแตการเรียนในระดับปริญญาโทจะเขมขนกวาระดับคุณวุฒิจะขึ้นอยูกับระดับของการ
เรียนหรือความซับซอนของการเรียนมากกวาที่จะขึ้นอยูกับระยะ เวลาที่เรียน แมวาจะมีการกําหนดหนวยกิต
ขั้นต่ําของหลักสูตรไวก็ตาม (จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ 
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) 

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

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซ่ึงสัมพันธกับความซับซอนของการเรียนรู 
       (๒)  สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศิลปศาสตร    จะใชชื่อ

คุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับน้ีเปนการแสดงชื่อทั่วไป 
       (๓)  สาขาวิชาหรือเน้ือหาหลักของการเรียนรู ซ่ึงอาจเปนสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา วิชา

ในสัดสวนที่เทากัน สองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา วิชารวมกัน 
 



 

 
เปนสหวิทยาการ  เชน  สาขาวิชาการจัดการ ซ่ึงเปนสาขาวิชาเดี่ยว ใชชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับน้ีเปนการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชา 

       สิ่งสําคัญ คือ การกําหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาตางๆ ตองเปนมาตรฐานสากล 
ถูกตอง แมนยํา หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาตางๆ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔.๗  การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ 
       นักศึกษาที่สามารถแสดงไดวามีความรู ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงไดกับผลการเรียนรูที่
กําหนดไวในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษา ควรไดรับการ
ประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรูหรือประสบการณที่มีเพ่ือการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและไมตอง
เสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนรูอยูแลวอีก การเทียบโอนความรูหรือประสบการณใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ
เร่ือง ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
 
๕.  ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของหลักสูตรและมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 
 ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู 
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 :  * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกีย่วกับเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 
                    X เครื่องหมาย X ที่มีจํานวนมากนอยตางกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรม    
                       จริยธรรม ความรู และทักษะตาง ๆ ในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒิ 
 

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

(๑) ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขา/สาขาวิชาที่เรียน
รวมถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

(๒) ความสามารถในการประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน เพ่ือใชในการ
แกไขขอขัดแยงและปญหาที่เกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการทํางาน ตลอดจนการพัฒนา
แนวทางที่ดีในการแกปญหาบนพื้นฐานแหงการวิเคราะห  
 (๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และนําเสนอขอสรุปทั้งแบบปากเปลาและการเขียน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม 

(๔) ความสามารถในการปฏบิัติงานในหนาที่การงานที่รับผิดชอบในสาขาวชิาทีเ่รียน 
   คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑) คิดและแสดงออกอยางอิสระ รวมทั้งสามารถมปีฏิสัมพันธในการทํางานรวมกบักลุมหรือ
ทีมงานอยางสรางสรรคใหบรรลวุตัถปุระสงค 
  (๒) ยอมรับขอจํากัดในความรูที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนําความรูที่มีจํากัดมาใชใน
การวิเคราะหและตีความ พรอมที่จะแสวงหาความรู/คําแนะนําจากแหลงตางๆ  เพ่ิมเติมเม่ือจําเปน 
  (๓) มีความคดิริเร่ิมในการวางแผนเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะของตน 
  (๔) สามารถแยกแยะผลการกระทําที่กระทบตอผูอ่ืน และใชหลักการดานคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประเมินการกระทําของตน พรอมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองหรือของกลุม 
 ๖.๒  ระดับที ่๒  ปริญญาตร ี

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๒ ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ    อยางนอย
ตอไปน้ี 
  (๑)  ความรูทีค่รอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอด ถึง
ความเขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกีย่วของ  
  (๒)  ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแก ปญหา
ไดอยางสรางสรรคจากความเขาใจที่ลึกซึง้ของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของโดยอาศัย
คําแนะนําแตเพียงเล็กนอย 
  (๓)  ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณติศาสตรและสถติิทีเ่หมาะสมใน การ
วิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห ตอผูรับ
ขอมูลขาวสารกลุมตางๆ  



 

 
  (๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพน้ันๆ   
  (๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู ความ
เขาใจอยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การ
วิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/สาขาวิชา 
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑) มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา และขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคลและของ
กลุม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไปปฏิบัติได 
  (๒) สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาคนควาใน
สาขาวิชาของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอ่ืน ๆ 
  (๓) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน 
  (๔) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูนความรู
และความเขาใจของตนอยูเสมอ 
  (๕) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ 
 ๖.๓  ระดับที ่๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ
อยางนอยตอไปน้ี 
  (๑) ความรูระดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีประสบการณในสาขาวิชา      ทั้งดาน
วิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก   
  (๒) ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางสรางสรรคในการวางแผนและการ
วิจัย ดวยความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
  (๓) ความสามารถในการเลือกใชเทคนิคตางๆ ทางคณิตศาสตร และเทคนิคเชิงวิเคราะห
อ่ืนๆ ในการคนควาและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดริเร่ิมใหมๆ 
ดวยปากเปลา ดวยการเขียน และการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือสื่อสารกับผูฟงกลุมตางๆ ไดแก กลุมวิชาการ 
กลุมวิชาชีพและชุมชน          
  (๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพ่ือรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
และการประกอบวิชาชีพ  
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑) สามารถนําความรูในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกสาขาวิชามาประยุกตใช
อยางกวางขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาใหมๆ  
  (๒)  แสดงออกซึ่งภาวะผูนําที่มีประสิทธภิาพในการริเริ่มดําเนินการเรื่องสําคัญๆ ในที่
ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึงถึงผูอ่ืน โดยสอดคลองกับคานิยมและหลักแหงจริยธรรม 
  (๓)  ปฏิบัตตินเปนแบบอยางในทางบวกตอผูอ่ืน และมีภาวะผูนําในการดํารงชีวิตในวง
วิชาชีพและชมุชน 



 

 
  (๔)  มีสวนรวมและชวยในการริเริ่มวางแผนใหผูอ่ืน เพ่ือใหผูคนเหลานั้นมีพัฒนา การที่ทัน
ตอความกาวหนาในสาขาวชิาชีพของตน  
 ๖.๔  ระดับ ๔ ปริญญาโท 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๔ ปริญญาโท โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ        อยาง
นอยตอไปน้ี 
  (๑)  ความเขาใจอยางถองแท ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนา
ทางวิชาการหรือการปฏิบัตใินวิชาชีพ และสิ่งที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเหลานี้ตอองคความรูในสาขาวิชา  
  (๒)  ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพ่ือศึกษาคนควาในระดับสูง
เพ่ือใชในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลานี้ในการดําเนินการวิจัย ที่สําคัญหรือทํา
โครงการคนควาในวิชาชีพ   

(๓)  ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนา การใหมๆ 
ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
 (๔)  ความสามารถในการสือ่ถึงผลการศกึษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพรใน
รูปแบบของสือ่ตางๆตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน  
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑) ศกึษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซอนอยางสม่ําเสมอ สามารถแกไข
ปญหาอยางสรางสรรคดวยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใชทักษะเหลานี้ไดในสถานการณที่จําเปนไดแมไมมี
ขอมูลที่เกี่ยวของกับประเดน็ปญหานั้นๆ 
  (๒) สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหาทั้งที่คาดการณไดและ
คาดการณไมได ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมไดอยางเหมาะสม 
  (๓) ติดตามและกระตือรือรนในการสนับสนุนใหผู อ่ืนรูจักประยุกตใชดุลยพินิจอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปญหาที่ยุงยากซับซอนและละเอียดออน ซ่ึง
อาจจะเกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม 
  (๔) มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะผูนําใน
การใหโอกาสและสนับสนุนผูอ่ืนใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 ๖.๕  ระดับ ๕   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โดยทั่วไปจะมีความรู
ความสามารถอยางนอยตอไปน้ี 
 (๑)  การประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจัยที่มีอยู
ในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได  
 (๒)  การประสานความรวมมือกับผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได
อยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรบัผิดชอบในการตัดสินใจและการให
คําแนะนําของตนเอง  
 
 



 

 
 (๓)  การมีสวนรวมอยางเตม็ที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นเพ่ือ
ดํารงไวและขยายองคความรู ประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูนําและ
สนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 (๔)  การติดตามและสงเสรมิผูอ่ืนอยางเขมแข็งในการประยุกตใชการวินิจฉัยดวยคณุธรรม 
จริยธรรมเพ่ือจัดการกับปญหาที่ซับซอนและมีความละเอียดออนซ่ึงอาจเกี่ยวของกบัความขัดแยงทาง
คานิยม 
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑)  สามารถประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจผลงานวจัิยที่มีอยูอยางถองแท
ในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได 
  (๒)  สามารถประสานความรวมมือกับผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตน
ไดอยางเหมาะสมในการจัดการกับประเดน็ปญหาตางๆดวยความรบัผิดชอบในการตัดสินใจและการให
คําแนะนําของตนเอง 
  (๓)  มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นอยางเต็มที่เพ่ือดํารง
ไวและขยายองคความรู และประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูนําและ
สนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
  (๔)  ติดตามและสงเสริมผูอ่ืนอยางจริงจังในการประยุกตใชการวินิจฉยัอยางมีคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือจัดการกับปญหาที่ซับซอนและละเอียดออนซ่ึงอาจเกี่ยวกับความขัดแยงทางคานิยม 
 ๖.๖  ระดับที ่๖   ปริญญาเอก 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถอยางนอยตอไปน้ี 
 (๑) ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
 (๒) ความคุนเคยกับประเด็นปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ รวมทั้งความทาทายของประเด็นปญหาเหลานั้นตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน และตอขอสรุปที่
เปนที่ยอมรับกันอยูแลว  
 (๓) การศึกษาคนควาระดับสูงที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการวิจัยที่มีลักษณะ
สรางสรรคโดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฎีและการวิจัยที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญตอการปฏิบัติใน
วิชาชีพ 
 (๔) ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่ศึกษา 
 (๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือจากรายงานผลของ
โครงการและจากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ที่อางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑) สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู
และการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลังเพ่ือพัฒนา
ความรูความเขาใจและกลยุทธใหมๆ  
 
 



 

 
  (๒) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมที่ไมใชผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  (๓) สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได
ม่ันคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอชุมชน 
 
๗. การทวนสอบมาตรฐาน  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางใหแกคณาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต       และผู
ประเมินภายนอกรับรูถึงมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตในดานความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเหลานี้จะมี
ลักษณะกวางๆและจะตองแปลความหมายโดยผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังตองมี
ความรู ความเขาใจในมาตรฐานผลการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซ่ึงรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
นานาชาติที่ดีดวย 

 การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใด ๆ เชน การสังเกต การ
ตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดขึ้นน้ันไดมีการดําเนินการและ
บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซ่ึงจะตองดําเนินการที่ใหความ
ม่ันใจไดวา มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ น้ันคือตองมีการทวนสอบ ซ่ึงผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบ
ดวยวาไดมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูอยางเพียงพอและเชื่อถือได 
  กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบขอสอบของนักศึกษาและงานที่รับ
มอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดย
บุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต            การทวนสอบมาตรฐาน
บางสวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทางการศึกษา แตจะมีกระบวนการ
อยางไรนั้น ขึ้นอยูกับรายละเอียดของการจัดการและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินการรวมกัน 
อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหม่ันใจวาจะ
รักษามาตรฐานไวไดอยางสม่ําเสมอ 

๘.  ปจจัยสูความสําเร็จทีจ่ําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 
 การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผลสําเร็จใน
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบตางๆ 
ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆอยางตอเน่ือง ปจจัยดังกลาวจะ
เปนสัดสวนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพ่ือใหม่ันใจวาปจจัยสูความสําเร็จเหลานี้
เปนที่เขาใจของคณาจารยผูเกี่ยวของ และนําไปใชในการเรียนการสอน 
 
 
 



 

 
 ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน มีดังน้ี 

๘.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    
        การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสมผสานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติ

ตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาจะ
รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอ่ืนในสถานการณ
ตางๆกัน การอภิปรายเปนกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆและที่ซับซอนมากขึ้น จะชวยให
นักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใชหลักการทั่วไปวา สิ่งที่ตนเชื่อควร
เปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรู จะตองมีการอภิปรายเก่ียวกับ
สถานการณที่เปนไปไดตางๆ รวมถึงสถานการณที่นักศึกษาจะตองเผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางาน 
แมวาผลการเรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสในการเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 ๘.๒ การแสวงหาความรู   
                    ปจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกวางๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหาสาระใน
การเรียนการสอนไวลวงหนา และเม่ือมีขอมูลใหมเพ่ิมขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเน้ือหาที่จัดไวน้ัน และ
เชื่อมโยงกับความรูเดิมของนักศึกษา เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใชเครื่องมือชวยจํา
และการทบทวนเนื้อหาที่สําคัญเปนระยะๆจะชวยใหม่ันใจไดวาขอมูลน้ันจะอยูในความทรงจําไดในระยะยาว  
 ๘.๓ การพัฒนาทักษะทางปญญา  

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝก
ปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆเปนลําดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว และตองฝก
ปฏิบัติในหลายสถานการณ รวมทั้งที่คลายคลึงกับสถานการณที่คาดวาจะไดใชในอนาคตเพื่อชวยในการ
ถายทอดความรูและนําไปใชในสถานการณตางๆตามความเหมาะสม   การพัฒนาความสามารถในการกําหนด
และใชทักษะทางปญญาในการแกไขปญหาใหมๆ ที่ไมคาดคิดมากอน จําเปนตองมีการทํางานในการแกปญหา
แบบปลายเปดโดยใหความชวยเหลือในการจําแนกแยกแยะ และการประยุกตใชความรูความเขาใจ    

เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษาควรถูก
ฝกใหสามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เม่ือพบกับงานใหมๆที่ทาทายและสามารถพัฒนาการ
จัดการกลยุทธในการคิดของตนเองเมื่อตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะตางๆ  
 ๘.๔  การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและไดรับขอมูลปอนกลับตอ
ผลการทํางานที่สรางสรรค ขอมูลปอนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถานักศึกษาไดวิเคราะห
พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอ้ือ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดงพฤติกรรมของ
ตนเอง 

การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูอยางตอเน่ือง จําเปนตอง
มอบหมายงานใหนักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุนความสามารถเหลานั้นดวยความมุงหวังใหมีผลงานที่
กาวหนาขึ้นตามลําดับ 

 
 



 

 
 ๘.๕ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝกปฏิบัติเปนลําดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว
พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณอยางงายๆ แก
นักศึกษา เพ่ือปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรอยางงายๆ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะห
เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซ่ึงบางคนตองไดรับการสอนเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรง
รวมกับการฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังซ่ึงสูงขึ้นตามลําดับ 
 

๙.  สถาบันทีจ่ัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาต ิ
 สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่
กฎหมายกําหนด 

๑๐.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ตองสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผูเชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชา
น้ันๆ หรือสถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สวนที่ ๒ 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 
๑.  การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ 
 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เปนสวนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย ซ่ึงเปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะดานมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ 
 ผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตมีความสําคัญในสังคมปจจุบันที่
เปนสังคมฐานความรู เน่ืองจากบัณฑิตจะตองใชความรูในการประกอบอาชีพสรางความมั่นคงใหแกตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ และผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหนึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐานผลการ
เรียนรูขั ้นต่ําของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหความมั่นใจแกสังคมไดวา ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมี
ความรูความสามารถที่เพียงพอในการทํางานตามสาขา/สาขาวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ 
 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานี้ ใหหลักประกันมาตรฐานผลการเรียนรูของทุกหลักสูตร ที่
ดําเนินการตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิน้ี และเปนประโยชนในการใหแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และใหขอมูลประกอบการตัดสินใจแกผูเรียนที่
สนใจเขาศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ผูตองการใชบัณฑิต และผูประเมินหลักสูตร 
 ๑.๑  มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิา 
          หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชาหนึ่ง ซ่ึงจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองคความรูที่เปน
เน้ือหาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิน้ันๆ เพ่ือเปนหลักประกันวาบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู
ไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาตางๆมีโอกาสบรรจุเน้ือหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยาง
อิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบันฯ ซึ่งจะทําใหสถาบันฯ
ตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในระดับ
คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันที่เทียบเคียงกันได (มีหัวขอตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
..........สาขา/สาขาวิชา........ในภาคผนวก) 
 ๑.๒  การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมอบหมายให
คณะผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา/สาขาวิชารวมกันพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของแตละระดับคุณวุฒิและ
สาขา/สาขาวิชา โดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เปนแนวทางพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ซึ่งตองคงลักษณะทางวิชาการของสาขา/สาขาวิชา สอดคลองตาม
มาตรฐานของสาขา/สาขาวิชาเดียวกันในระดับคุณวุฒิเดียวกันกับประเทศตางๆ และคํานึงถึงความ 



 

 
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูเกี่ยวของ ไดแก สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชานั้น 
นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ องคกรวิชาชีพ ผูใชบัณฑิต ฯลฯ  และใหผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้
ไดมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น/จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยจะมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงใหเหมาะสมทันสมัย   ทุก ๕ ป ผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูสนใจสามารถรวมแสดงความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประโยชนในการปรับปรุงครั้งตอไป 
 ๑.๓  องคประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีดังน้ี  
  (๑)  ชื่อมาตรฐานคุณวุฒิ  

       ชื่อของมาตรฐานคุณวุฒิตองแสดงระดับและชื่อสาขาวิชา เชน “มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร” ในกรณีที่เปนกลุมสาขาวิชาที่มีจุดรวม ใชชื่อเปน
สาขา เชน “มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร” 
  (๒)  ชื่อสาขาวิชา   

       ชื่อของสาขาวิชาตองเปนสากล เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  (๓)  ชื่อปริญญา  

       ชื่อของปริญญาตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ
การเรียกชื ่อปริญญา ซึ่งแสดงถึงระดับคุณวุฒิและสายวิชา (สายวิชาการ/วิชาชีพ) ใหแสดงชื ่อทั ้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อเต็มและชื่อยอ อาจแสดงชื่อสาขาวิชาตามที่ใชในหลักสูตรตอทาย 
เชน ชื่อเต็ม “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” ชื่อยอ “วท.บ.(เคมี)” 
  (๔)  ลักษณะของสาขาวิชา  

       ลักษณะของสาขาวิชาตองมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีความซับซอน
ของเนื้อหาสาระ ระดับสติปญญาที่ตองใช และปริมาณการเรียนรู สอดคลองกับระดับคุณวุฒิการศึกษา 
และแสดงถึงความเกี่ยวของกับศาสตรดานอ่ืนๆ และการประกอบอาชีพ 
  (๕)  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

       คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนลักษณะที่คาดหวังในตัวผูจบการศึกษา ที่หลอ
หลอมจากการเรียนรูตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา จึงตองครอบคลุมลักษณะที่คาดหวัง
จากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน เปนอยางนอย 
  (๖)  มาตรฐานผลการเรียนรู 
         มาตรฐานผลการเรียนรูของสาขาวิชา เปนมาตรฐานที่พัฒนาเชื่อมโยงมาจาก
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ใหมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชา สาขาวิชาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูที่
จําเปนของสาขา เชน มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัยในสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาพลศึกษา 
เปนตน 
  (๗)  องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
         องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ หมายถึง องคกรตามกฎหมาย ซึ่งกํากับมาตรฐานที่
เกี ่ยวของกับการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา เชน การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การขึ ้น
ทะเบียน/การออกแบบใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ 
 



 

 
  (๘)  โครงสรางหลักสูตร 
         โครงสร างของหลักส ูตรต องสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักส ูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาอยางครบถวน ถาตองมีประสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา ตองระบุใหชัดเจน 
  (๙)  เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
         เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาตองสัมพันธกับลักษณะของสาขาวิชา และ
มาตรฐานผลการเรียนรู โดยกําหนดเปนกลุมเนื้อหาสาระ ไมระบุเปนชื่อรายวิชา เพ่ือความเปนอิสระ     ในการจัด
รายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาที่จําเปน อาจกําหนดปริมาณการเรียนรูขั้นต่ําของแตละกลุมเน้ือหาสาระ เปน
จํานวนหนวยกิตหรือสัดสวนหนวยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแตละสาขาวิชา 
  (๑๐) กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
          กลยุทธการสอน หมายความรวมถึง การจัดเงื่อนไขการเรียนรู วิธีการสอน เทคนิค
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู นอกจากตองเลือกใชกลยุทธ
ที ่เหมาะสมกับการเรียนรู แตละดานแลว การเรียนรู ดานเดียวกันในแตละสาขาวิชา และแตละระดับ
คุณวุฒิอาจมีความแตกตางกัน มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาจึงควรแสดงความสําคัญ ของกลยุทธการสอน 
พรอมทั้งใหตัวอยางกลยุทธการสอนที่เหมาะสม ใหสามารถเลือกใชได 

        การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวา
ไดพัฒนาการเรียนรูไดในระดับตางๆ ที่ไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรู มาตรฐานคุณวุฒิจึงตองให
แนวทางในการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับสภาพการเรียนรูตามกลยุทธที่ใชและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
และแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละคนได 
  (๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพื่อ
ยืนยันหรือสนับสนุนวา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปนอยาง
นอย ซึ่งอาจไดจากผลการประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู การใหคะแนนตรงตาม
ความจริง การใหขอมูลยอนกลับของผู สําเร็จการศึกษา การประสบความสําเร็จในการทํางานของ
ผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิตองใหแนวทางในการทวนสอบที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช 
หรืออาจกําหนดวิธีการทวนสอบรวมกัน เชน การสอบออก(Exit Exam) โดยใชขอสอบซึ่งคณาจารย
สถาบันตางๆ ในสาขาวิชารวมกันจัดทํา         
  (๑๒) คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
   คุณสมบัต ิผู เข าศ ึกษาเป นปจจ ัยสําค ัญในการศ ึกษาจนจบการศึกษาและ
ประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชา ผูเขาศึกษาจึงตองมีความสามารถและความเหมาะสม การกําหนด
คุณสมบัติจึงมีลักษณะเปนเงื่อนไขและอาจใหขอแนะนําเพิ่มเติม สวนการเทียบโอนผลการเรียนรูควรให
แนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิตที่นักศึกษาไดประโยชนตามมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาในการ
เรียนรูตามระบบปกติ 
 
 



 

 
  (๑๓) อาจารยและบุคลากรสนับสนุน 
   อาจารย ประจําเป นป จจ ัยสําค ัญต อการพ ัฒนาการเร ียนรู ของน ักศ ึกษา 
มาตรฐานคุณวุฒิตองกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยที่เหมาะสมสําหรับสาขาวิชา ไมดอยกวา
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร นอกจากนี้ ตอง
กําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม ซึ่งอาจแตกตางจาก
เกณฑการประกันคุณภาพภายใน และสัดสวนจํานวนบุคลากรสนับสนุนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาที่เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (๑๔) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
   ระบุทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ และแนวทางในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู การจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม ใหสามารถใช
ทรัพยากรสนับสนุนไดเต็มประสิทธิภาพและอยางเพียงพอ 
  (๑๕) แนวทางในการพัฒนาอาจารย 
   ใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารย ทั้งอาจารยใหมและอาจารยเกา ทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน การวัด
และประเมินผลการสอน โดยกําหนดจํานวนครั้งหรือจํานวนชั่วโมงที่อาจารยควรไดรับการพัฒนาในแตละป 
  (๑๖) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ตองกําหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัว
บงชี้ที่แสดงถึงประเด็นตางๆ ดังน้ี 
   ๑๖.๑ การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองในทุกประเด็นกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
   ๑๖.๒  การวางแผนดําเนินการหลักสูตร โดยมีการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๒  
มคอ.๓  และ มคอ.๔ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก) 
   ๑๖.๓. การดําเนินการตามแผน โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
รายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก) 
   ๑๖.๔.  การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานปกอนหนา 
   ๑๖.๕.  การทวนสอบวา นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเปนอยางนอย 
  (๑๗) การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรม 

เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
(๑๘) การเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
       ระดับอุดมศึกษา 

 เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด 



 

 
  (๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

ระบุชื่อบุคคลและตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) พรอมสถานที่ทํางานของ 
คณะกรรมการ 

๑.๔  การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด คณะผูเชี่ยวชาญตองศึกษาทําความเขาใจ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ รวมทั้งลักษณะของ
หลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒิน้ันตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ โดย
อาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะผูเชี่ยวชาญตองการใหบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาของตนมี
คุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาอ่ืนในระดับคุณวุฒิเดียวกัน นอกจากนี้คณะ
ผูเชี่ยวชาญอาจกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพ
ภายในและประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงเพ่ิมเติมหลักเกณฑการประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรจาก
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได 
 ๑.๕   เม่ือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................สาขา/สาขาวชิา
ใดแลวจะเสนอแนะรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษา ใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลกัสูตรของระดับคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ตอไป 
 
๒.  การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 

๒.๑  รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ  โดยจะ
ถายทอดผลมาตรฐานการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ระดับชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซ่ึงแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเน้ือหาวิชาเพิ่มเตมินอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรง
กับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง 
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหม่ันใจวาเม่ือเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบ
ในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ  รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยให
นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใช
บัณฑิตสามารถใชประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน 
 ๒.๒  การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธกิารยังมิไดประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิแตละระดบัของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวิธีการจัดทาํรายละเอียดของหลักสูตร ๒ วิธีดังน้ี 
    วิธีที่  ๑   กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชาน้ันแลว 
     เม่ือสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของสาขา/
สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังน้ี 
 



 

 
        (๑)  พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา................. 
        (๒)  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ..............สาขา/สาขาวิชา..........ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.............. อยางนอย ๕ คน ซ่ึงประกอบดวยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยาง
นอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......สาขา/สาขาวิชา
.............โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดู
ภาคผนวก) 

        (๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ (๒) น้ัน ในหัวขอผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....สาขา/สาขาวิชา
...........น้ันแลว สถาบันฯอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตสาขา/สาขาวิชา 
............ในระดับคุณวุฒิน้ันของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและ
ระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และ
เปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
  วิธีที่ ๒ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.............
สาขา/สาขาวิชานั้น 
   เม่ือสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลกัสูตรระดับคณุวุฒิใดของสาขา/
สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังน้ี 
   (๑)  พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
   (๒)  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒิใดระดับหน่ึง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยาง
นอย ๒ คน  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน 
หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย ๑ คนดวย เพ่ือดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
โดยมีหัวขออยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒  รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก) 
   (๓)  การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา................ตามขอ (๒) น้ัน 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิ
ที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับ
คุณวุฒิน้ันตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ สถาบันอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯ
ตองการใหบัณฑิตในระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา....................ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษ 



 

 
กวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน 
หรือผูใชบัณฑิตสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแต
ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดาน
ใดบาง นอกจากน้ีสถาบันอาจกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวใน
การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑการ
ประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได 

 

๓.  การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (Field  Experience Specification) 
         ๓.๑  รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึง
แตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา 
ความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการ
พัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช
ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะ
สามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
            ๓.๒ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซ่ึงจะตอง
วางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึง
วัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษา
จะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจน
คุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัด
และประเมินผลนักศึกษาและการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
    ๓.๓  สถาบันฯ ตองมอบหมายใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ 
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ดูภาคผนวก) 

 

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



 

 

๕.  การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ 
 
๖.  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ๖.๑  สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการและวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนามาตรฐาน
ผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดอยางตอเน่ือง  
โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน 
 ๖.๒  สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอที่จะจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพ่ือใชทรัพยากร
รวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในทุกๆดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 
 
๗.  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) (ถามี) และรายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร 
(Programme Report) 

      ๗.๑  การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง การรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอ แนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียน
ของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวย
ความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก 
รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตร
หรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา    (ดูภาคผนวก) 

   ๗.๒ การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience 
Report) หมายถึง การรายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา  วาไดบรรลุผลการ
เรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตอง
ใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป 
รายงาน น้ีจะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเร่ิมจนสิ้นสุด  ปญหาดานการบริหาร
จัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวเิคราะหผลการประเมิน  การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ 
/พนักงานพี่เลี้ยง โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ 
ภาคสนาม (ดูภาคผนวก) 



 

 
 ๗.๓  การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  (Programme Report) หมายถึง  การ
รายงานผลประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในหลักสูตร 
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับ
มาตรฐานอ่ืนๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจน
ขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ 
การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย 
        (๑)  เมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/
อุปสรรคและขอเสนอแนะใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตาม
แบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๖ และเม่ือสิ้นปการศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา 
เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) 
  (๒)  เมื่อครบรอบหลักสูตร (เชน หลักสูตร ๔ ป ครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ป) ให
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผลการวิเคราะห
มาปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ เชนเดียวกับการรายงานผลการ
ดําเนินการของแตละภาคการศึกษาหรือปการศึกษา 
 
๘.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ๘.๑  สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเน่ือง  แตละ
หลักสูตรจะตองมีตัวบงชี้ที่เกีย่วของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอกกําหนดเปนอยางนอย โดยสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพ่ิมเติมก็ได 
  ๘.๒  กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิ
ของสาขา/สาขาวิชานั้นแลว นอกจากตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแลว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพ่ิมเติมตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นซึ่งสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ดวยก็ได 



 

  ๘.๓  สถาบันฯจะตองรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงรวมถึง การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรตาม ๘.๑ และ/หรือ ๘.๒ ดวย ตอสภาสถาบันฯ ตอคณะกรรมการ   การ
อุดมศึกษา และตอสาธารณะ 
  ๘.๔  สถาบันฯจะตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหบัณฑิตมีผลการเรียนรูตามที่คาดหวังเสมอ 
 

๙.  การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบนัทึกในฐานขอมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 
       เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดม ศึกษา 
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ พลเรือน 
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ 
สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เม่ือ
สถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
  ๙.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศกึษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนัน้ 
   ๙.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี ้ที ่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป 
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมิน
คุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการ
เผยแพร  กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปหรือนอยกวาใหพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน 
   ๙.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
   ๙.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการ
รักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี
ขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หาก
ตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๑๐.  การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการใหมีการกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การ
จัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ือใหการจัดการศึกษาเปน ไปอยางมี
คุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบัติของประกาศฉบับน้ี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สวนที่ ๓  ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต
ในแตละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซ่ึงจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา 
ปริญญา และองคความรูที่เปนเนื้อหาเทาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิ
น้ันๆ   เพ่ือเปนหลักประกันวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะ
เปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุเน้ือหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว
ไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบัน ซ่ึงจะทําให
สถาบันตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรใน
สาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได 

 นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดกําหนดเงื่อนไข ขอแนะนํา ในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาตองนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหหลักประกันวา หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 มคอ.๑ เปนแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหคณะผูเชี่ยวชาญใชในการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 เม่ือคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่คณะ
ผู เชี่ยวชาญเสนอแลว  จะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใชเ พ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาใชมาตรฐานคุณวุฒิดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตร
ปรับปรุง ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 



 

 

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

ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา   ของ
สถาบันฯ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซ่ึงสอดคลองตามหลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ  การ
กําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 

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

ใหระบุคุณลักษณะ ทักษะ ความรู ความสามารถของบัณฑิตซึ่งเปนผลการเรียนรู (Learning 
Outcomes) ขั้นต่ําที่มุงหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และตองสะทอนใหเห็นวาไดนํามาตรฐาน 
ผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพัฒนาไปสูมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ตองการพัฒนามาตรฐาน (รายละเอียด
ปรากฏในสวนที่ ๑ ขอ ๔.๓) โดยอาจเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒิน้ันๆ 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 ใหแสดงความสัมพันธเกี่ยวของระหวางกระบวนการเรียนการสอนที่จะปลูกฝงให
นักศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู (ขอ ๕) 
 ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ดาน
ตางๆ อยางครบถวน เพ่ือใหม่ันใจวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง 
 

มคอ.๑ 



 

 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  

 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา 
...... เปนอยางนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับ
หลักสูตร เม่ือไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู  
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาใหชัดเจนและกําหนดแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของ
นักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยที่นักศึกษา     ได
ประโยชนและมีมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ  
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ใหแสดงขอมูลของคณาจารยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใหกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ใหระบุสดัสวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตอ
นักศึกษา (ถามี) 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

ใหระบุทรัพยากรที่สนับสนนุการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  

ใหระบุแนวทางการพฒันาคณาจารย โดยเฉพาะดานกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ใหระบตุัวบงชีท้ี่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน  
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สูการปฏิบัติ  
 ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/สาขา
วิชา................สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรบัปรุง ดังน้ี 
 ๑๖.๑ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา................. 
 ๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา.............ซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.........สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ 
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก) 
 ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
..........สาขา/สาขาวิชา...........แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึงสถาบันฯ
ตองการใหบัณฑิตระดับ................สาขา/สาขาวิชา .............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิต 

มคอ.๑ 



 

 
ในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ 
และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  
 ๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุก
รายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 
 ๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงไดจัดทําอยาง
ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ให
ชัดเจน 
         ๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  ซ่ึงสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ  
 ๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 
 ๑๖.๘. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา  ที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)  ให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๑๖.๙. เม่ือครบรอบหลักสูตร  ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้ง
ใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 
 

มคอ.๑ 



 

 

๑๗.  การเผยแพรหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 
       เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ      สังคมและผูมี
สวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดโดยสะดวก  ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึง
บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันฯไดเปด
สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
  ๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น 
   ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที ่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป 
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมนิเพ่ิมเติม ผลการประเมิน
คุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการ
เผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปหรือนอยกวาใหพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน 
   ๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
   ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ  โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร 
หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
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) 

รายงานประจําภาคและประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report) 

๕ 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 

เผยแพร
หลักสูตรที่
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.๑ 



 

 
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
องคประกอบในการเรียนเพ่ือนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ 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 
 

 

 

 



 

 

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 ระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนโดยตรงหรือเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น ๆ  โดยตองระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หนวยงานที่ทําความรวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่นๆ ในตางประเทศตอง
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

มคอ.๒ 



 

 
๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เร่ิมใชหลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา    
และปการศึกษา) พรอมทั้งใหระบุวันเดือนปที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอยางอ่ืน
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ไดรับการรับรองหลักสูตรโดยองคกรวิชาชีพ
หรือองคกรอ่ืนใดดวย ใหระบุองคกรที่ใหการรับรอง และวันเดือนปที่ไดรับการรับรองดวย 
๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ระบุปที่คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๘.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
๙.   ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
       อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซ่ึงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไว ให
อาจารยประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน 
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จ พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑ แหงใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง    
ซ่ึงตองเปนอาจารยคนละชุดกัน 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกวา ๑ แหง 
ระบุขอมูลใหครบถวน 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

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

     ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  ๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๓.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
        อธิบายการบริหารจัดการ  แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อให
ม่ันใจวารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน 
 

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

* 

* 

* 

* 

* 

* 

มคอ.๒ 



 

 

หมวดที่ ๒.   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
          ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถอยางไร 
๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พรอมระบุเวลาคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน ๕ ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผน
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  
   ระบุวามีการจดัการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม 
      ๑.๓  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
   ถามีการจัดการศึกษาทีใ่ชระบบอ่ืน ๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการ
เรียนการสอนใหแสดงการเทียบเคยีงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ระบุชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรยีน 

๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
       ระบุคุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตรที่สอดคลองกับระดับการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตอ
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติมตองระบุใหครบและชัดเจน 

๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

    ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ที่ตองนํามาประกอบการ
พิจารณา เพ่ือการกําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษาที่มีขอจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร หรือการ
ปรับตัวในการเรียน) 

* 

* 

* 

มคอ.๒ 



 

 
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 
   - กลุมวิชาวทิยาศาสตรกบัคณิตศาสตร                                        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 
             ระบุอาจารยซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนโดยใหมีคุณวุฒิและ

จํานวนสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
๓.๒.๒ อาจารยประจํา 

        ระบุอาจารยซ่ึงมีหนาที่หลักดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา             
ในสถาบันอุดมศึกษา 

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ 
๔.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
 สรุปโดยยอเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติ 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.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกบัขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ 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  

  อธิบายอยางยอเกี่ยวกับการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา 
๕.๖  กระบวนการประเมนิผล   

  อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน 

 
หมวดที่ ๔.    ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา 
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ 

หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซ่ึงมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความ
มุงม่ันในการใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึง
กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น 
๒.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

อธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหัวขอตอไปน้ี 
(๑) คําอธิบายทั่วๆ ไปเก่ียวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรที่ตองการจะพัฒนาและระดับของ

ความรูและทกัษะนั้นๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนดเปนอยาง
นอย           (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา
น้ันๆ ขอ ๕ มาตรฐานผลการเรียนรู) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
ของหลักสตูรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงใหสถาบันอุดมศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนแตละดานของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในสวนที่ ๒ ขอ ๒.๒ วิธทีี่ ๒  

(๒) คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธการสอนที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะเหลานั้น (ควรเปนคําอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใชตลอดหลักสูตร โดยใชการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตถามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดใหมีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะใหแสดงไวดวย)  

(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตางๆ  ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูในกลุมที่เกี่ยวของ 
(ซ่ึงอาจรวมกลยุทธสําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธหรือวิธีการในชวงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงใหเห็นดวย ตัวอยางเชน 
กิจกรรมตางๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช
ความรูและทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวในระยะเวลาตอมา 
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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 เกี่ยวกับการให

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

อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกัน
ไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งตองสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา 

 

หมวดที่ ๖.   การพัฒนาคณาจารย 
๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

อธิบายกระบวนการที่ใชสําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ
ใหม่ันใจไดวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาทีต่น        
รับผิดชอบสอน 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
          อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนา 

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 เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ เปนตน 

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
 ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการ

สอนอ่ืนๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอ่ืน ๆ 
๒.๔ การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร  
      ระบุกระบวนการติดตามและประเมนิความพอเพียงของหนังสือ 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 หรือการฝกการ
ทําวิจัยรวมกบัอาจารย เปนตน) 

๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนาํนักศึกษา 

๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  
      อธิบายถึงการจัดการที่ไดดําเนินการในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา 

รวมถึงตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สําหรับอาชีพ (ซ่ึงอาจมีในระดับคณะ) 

๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา  
      แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องทีเ่กี่ยวกับวชิาการรวมทั้งกระบวนการ

ในการพิจารณาขออุทธรณเหลานั้น 

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ  
ใหอธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตองสํารวจความตองการทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

* 

* 
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๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร

ประจําปที่ระบุไวในหมวด ๑ – ๖ ขางตน เชน จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) 
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด เปนตน โดยตัวบงชี้
อยางนอยตองสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
หมวดที่ ๘.   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร 
๑.การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 
 อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการ 

เรียนรูในดานตางๆ เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การนํา
กลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนที่เกี่ยวของ และอธิบาย
กระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

             อธิบายกระบวนการที่ ใชในการประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธตามที่ไดวางแผนไว เชน          
การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนา
ภาค การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตร
เดียวกัน  การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่
นักศึกษาตองการ 
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
ประเมินชุดเดยีวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรบัปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธ 
เอกสารแนบ 

ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน 

* 

* 

* 

* 

* 
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มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะ
ไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อ
ทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี ้

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

๒. จํานวนหนวยกิต 

บรรยาย-ปฏิบตั ิ
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ระบุชื่อหลักสตูรที่ใชรายวชิานี้ ยกเวนวชิาที่เปดเปนวชิาเลือกทั่วไป ใหใช “หลายหลักสูตร” และ
ใหระบวุาเปนวิชาศึกษาทัว่ไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพืน้ฐานวิชาชีพหรือ
วิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลอืก เปนตน 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

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

๗. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 

๘. สถานที่เรียน   

ระบุสถานที่เรยีนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน  

๙. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 

หมวดที่ ๒   จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
๑.  จุดมุงหมายของรายวชิา 

๒. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกดิขึ้น 
เชน เพ่ิมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาซึ่งเปนผล
จากงานวิจัยใหมๆ ในสาขา  
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หมวดที่ ๓   ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา  
 ตามที่ระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 ระบุจํานวนชัว่โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตัิงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย
ตนเอง 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
  ระบุจํานวนชัว่โมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน 
และวธิีการสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกาํหนดเวลาลวงหนา 
 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซ่ึงตองสอดคลองกับที่ระบุไว

ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูล
ตอไปน้ี 

 ๑   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวชิามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 ๒   คําอธิบายเกีย่วกับวิธกีารสอนที่จะใชในรายวชิาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ  ๑  
 ๓   วิธีการทีจ่ะใชวัดและประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาในรายวชิานี้เพ่ือประเมินผลการเรียนรูใน   
      มาตรฐานการเรียนรูแตละดานทีเ่กีย่วของ 

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  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
 ๓.๒  วิธีการสอน 
 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
 ๔.๒  วิธีการสอน 
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 ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
 ๕.๒  วิธีการสอน 
 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 
 

หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 
 ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซ่ึงตองสอดคลองกับจํานวนหนวย
กิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารยผูสอน  ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาหที่
ประเมิน และสัดสวนของการประเมิน 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 
 ระบุตําราและเอกสารหลักทีใ่ชในการเรียนการสอน 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฏระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร
และแหลงอางอิงที่สําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนักศึกษาจําเปนตองศกึษาเพิ่มเติม 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฏระเบียบตางๆ   โปรแกรม
คอมพิวเตอรและแหลงอางอิงที่สําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนักศึกษาควรศึกษาเพิม่เติม 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ระบุวธิีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียน
ของนักศึกษา เปนตน 

 
 
 

มคอ.๓ 



 

 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการ
ปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
เปนตน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกตางกนั หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง

คุณภาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มคอ.๓ 



 

 
มคอ.๔    รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม   

 
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) 

หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน 
ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซ่ึงจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการ
ของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนด
กระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนา
ใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการ
ดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

 

 
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี ้

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 
๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชัว่โมง  
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ระบุชื่อหลักสตูรที่ใชรายวชิานี้ และระบวุาเปนวิชาบังคบัหรือวิชาเลือก 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร 
๖. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
๒.  วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 

อธิบายโดยยอถึงวัตถปุระสงคการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนามหรือการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกดิขึ้นและการกระทําที่จะใหบรรลวุัตถุประสงค 
 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปน้ี 
     ๑   สรุปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะทีต่องการจะพัฒนาจากประสบการณที่ไดจากการฝกภาคสนาม/ฝก
ในสถานประกอบการ  
     ๒   อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะในขอ  ๑  
     ๓   วิธีการที่จะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ 
 

หมวดที่ ๔  ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

ระบุคําอธบิายตามที่ระบใุนรายละเอียดของหลักสูตร 
๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 

ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม 

มคอ.๔ 



 

 
๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย 
 ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง 
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 

ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณ 
ภาคสนาม 
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม  

เชน การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การใหคําแนะนําแกนักศึกษา 
การประเมินผลการฝกประสบการณ 
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

  เชน การใหคาํปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกบัพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศกนักศึกษา  
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
 เชน ที่พัก  การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอ่ืน ๆ  เชน เบี้ยเลีย้ง 

 

หมวดที่ ๕   การวางแผนและการเตรียมการ 
๑. การกําหนดสถานที่ฝก 
๒. การเตรียมนักศึกษา 
๓. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก  
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก 
๕. การจัดการความเสี่ยง 
 

หมวดที่ ๖   การประเมินนักศึกษา 
๑.  หลักเกณฑการประเมนิ 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนกัศึกษา 
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา 
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา 
๕. การสรุปผลการประเมนิที่แตกตาง 
 
 
 
 
 

มคอ.๔ 



 

 

หมวดที่ ๗   การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

๑.  กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเก่ียวของตอไปน้ี 
 ๑.๑  นักศึกษา 
 ๑.๒  พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ 
 ๑.๓  อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

   ๑.๔  อ่ืน ๆ เชน บัณฑติจบใหม 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.๔ 



 

 
มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  การจัด 

การเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเม่ือสิ้นภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัด   การเรียน
การสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว   ในรายละเอียด
ของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของ
นักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ สิ่งอํานวยความ
สะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการ
สํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะ ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

 

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังน้ี 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 
 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 
๒. รายวิชาทีต่องเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน  (Section) 

ใหรายงานเปนรายกลุม   
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 
๕. สถานที่เรียน 

ระบุสถานที่เรยีนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน   
 

หมวดที่ ๒   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

ระบุหัวขอ  จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน   จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง   ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
๓. ประสทิธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบใุนรายละเอียดของรายวิชา  

ระบุวาวิธสีอนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไมมี  และปญหาของวธิีสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซ่ึงไดจากปญหาที่พบในขอ ๓ 
 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )                        

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา                                                           
๓. จํานวนนกัศึกษาที่ถอน  (W)                                                                                             
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 
 

มคอ.๕ 



 

 
๕. ปจจัยที่ทาํใหระดับคะแนนผิดปกต ิ (ถามี)  
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

ระบคุวามคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิผลการเรยีนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒ 

         ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้พรอมเหตุผล 
         ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) 

ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้พรอมเหตุผล 
 ๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

ระบุวธิีการทวนสอบ และสรปุผลการทวนสอบ         

 

หมวดที่ ๔   ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ 
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

หมวดที่ ๕   การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

         ๑.๑  ขอวิพากษที่สาํคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
    ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน 

         ๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวิธีอ่ืน  
         ๒.๑  ขอวิพากษที่สาํคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
              ระบุขอวิพากษทัง้ที่เปนจุดแข็งและจุดออน 
       ๒.๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 

 
หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 

๑.  ความกาวหนาของการปรับปรงุการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ที่ผานมา 
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่านมาและอธิบายผลการดําเนินการ

ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล 
๒. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

อธิบายการปรบัปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใช
อุปกรณการสอนแบบใหม เปนตน 

 

มคอ.๕ 



 

 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
 

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

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ............................................................. 
 
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสตูร: …………………………………………………………………………………….. 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.๕ 



 

 
มคอ.๖   รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  

  
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) 

หมายถึง รายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่
วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงานนี้จะ
ครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเร่ิมจนส้ินสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่ง
อํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่
เลี้ยง  

 
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังน้ี 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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/ขอคิดเห็นเพ่ือการวางแผนใน
อนาคต          
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
ระบุวาการเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกตางจากแผนอยางไรและใหขอเสนอแนะขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต 
๓.  การเตรียมพนักงานพีเ่ลีย้ง (Field  Supervisors)  จากสถานประกอบการ (ถามี)  

ระบุวาการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไรและให 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต 
๔. การเปลี่ยนแปลงการจดัการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)  
ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ที่ตางจากแผนและใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพ่ือการวางแผน 

๔.๑  การเปลี่ยนแปลงกจิกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา 
           ๔.๒  การเปลี่ยนแปลงสิง่อํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา 
           ๔.๓  การเปลี่ยนแปลงอืน่ๆ  (ถามี) 
 

หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม 
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม     
๓. จํานวนนกัศึกษาที่ถอน  (W)                                                                                      
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 
๕. ปจจัยที่มผีลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 
๕. ปจจัยที่มผีลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 
 

มคอ.๖ 



 

 

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

หมวดที่ ๕   การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา  (ใหแนบผลการสํารวจ) 

๑.๑   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
       ระบุขอวพิากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน 

๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

๒.๑   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
          ระบุขอวิพากษทั้งทีเ่ปนจุดแขง็และจุดออน 
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 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุขอเสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากมกีิจกรรมหรอืการดําเนินงานใดๆ ที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร 
 

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

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

ชื่อผูรับผิดชอบหลักสตูร: ……………………………………………………………………………….. 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ................................................... 
 

มคอ.๖ 



 

 

มคอ. ๗   รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล

ประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน 
ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบ
ตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผล
การเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตร
จากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนา
ภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และ
เปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย 

 
ประกอบดวย ๙ หมวด ดังน้ี 

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

ผูประเมินอิสระ 
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจําปการศึกษา.............. 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
๑. หลักสูตร  
๒. ระดับคุณวุฒิ 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
๔. วันที่รายงาน 
๕. ปการศึกษาที่รายงาน 
๖. สถานที่ตั้ง 

ระบุสถานที่ตัง้ที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น  ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวทิยาเขต 
 

หมวดที่ ๒   ขอมูลเชิงสถิต ิ
๑.  จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน                                            
๒.  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน   

๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร    
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร   
๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร    
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ) 
         สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน     ...............   คน 
         สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

    สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

๓.   รายละเอียดเก่ียวกบัอัตราการสําเร็จการศึกษา 
๓.๑  รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      

  คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบการศกึษาตามขอ ๒.๑ และจํานวนนักศึกษาทัง้หมดที่รับเขาใน
หลักสูตรของรุน 

  ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เชน การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุมประกาศนียบัตรเปนปริญญาบัตร     หรือการ
ยายสาขาวิชา ฯ) 
๔.  จํานวนและรอยละของนักศึกษาทีส่อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 
 
 
 

มคอ.๗ 



 

 
๕.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศกึษา 

สัดสวนของนกัศึกษาทีส่อบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร
เปรียบเทียบกบัจํานวนนักศกึษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 
         นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชัน้ปที่ ๒                        ......................... % 
         นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชัน้ปที่ ๓                        ......................... % 
         นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชัน้ปที่ ๔                        ......................... % 
๖.  ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
๗.  ภาวะการไดงานทําของบัณฑติภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา 

 
วันที่สํารวจ ............................................................................. 
 

จํานวนแบบสอบถามที่สง  ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................            
 

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

การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทํางาน การได

งานทํา ตรงสาขาที่
เรียน 

ไมตรงสาขา
ที่เรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอ่ืน ยังไมไดงานทํา 

จํานวน      
รอยละ      

 

 
๘.  การวิเคราะหผลที่ได  

วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผานมาและสถาบันอ่ืนที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเปน
ขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมวดที่ ๓   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 

๑.   การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา 
๒.   การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทีผ่านมา 
 

หมวดที่ ๔   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
๑.   สรุปผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา     

ระบุรายวชิาทีเ่ปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน  จํานวนนักศึกษาทีส่อบผาน
แตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 

 

มคอ.๗ 



 

 
๒.   การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ําเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตก
มากเกินไป การสอนไมตรงกับเน้ือหาที่กําหนดของรายวิชา เปนตน นอกจากนี้ใหระบุวิธีการตรวจสอบ
สาเหตุความผิดปกติ  เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑที่ตั้งไว และมาตรการแกไข
ที่ไดดําเนินการไปแลว  (หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไข      ที่ไดดําเนินการ
มาแลวดวย) 
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  

๓.๑  รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่มไดเปดสอน 
     ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา พรอมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไมไดเปด

สอนและมาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนที่ตองเปดตามแผนการศึกษาแตขาดผูสอน 
หรือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอยเกินไป และไดดําเนินการปรับแผนการเปดรายวิชาเพื่อเปนการ
ประกันวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาไดในภาคการศึกษาตอไป 

๓.๒  วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไมครบถวน 
     ใหระบุรหัสและชื่อรายวชิา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอนสาระหรือหัวขอดังกลาว 

พรอมวิธีแกไข (ถามี) เชน สาระที่ขาดและจําเปนตองสอนเพื่อใชเปนพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืนไดเพ่ิมหัวขอ
หรือสาระที่ขาดในรายวิชาทีสู่งขึ้น 
 

 

หมวดที่ ๕   การบริหารหลักสูตร 
๕.๑  การบริหารหลักสูตร 
 ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต 
 

หมวดที่ ๖   สรุปการประเมินหลักสูตร 
๑.   การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปที่สํารวจ) 
       วันที่สํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสาํรวจมาประกอบดวย) 

๑.๑.  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
๑.๒.  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมนิขอ ๑.๑   

๒.  การประเมินจากผูมีสวนเก่ียวของ  
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของ และจากภายนอก  
๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
๒.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมนิขอ ๒.๑  (ถามี) 

๓.  การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.๗ 



 

 

หมวดที่ ๗   คุณภาพของการสอน 

๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 
๑.๑  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 

    ระบุรหัสและชื่อรายวชิาที่มีการประเมนิคุณภาพการสอนพรอมวิธีการประเมิน เชน ประเมินโดย
นักศึกษา เปนตน และแผนปฏิบัติการทีไ่ดดําเนินการไปแลว 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
๒.  ประสิทธิผลของกลยทุธการสอน  

ระบุขอคิดเห็นตอแผนการสอน กลยุทธและวธิีการสอนที่ใชในรายวชิาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู
ตางๆ ที่กําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของการ
สอนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนําผลมาปรับกลยุทธและวธิีการสอนตอไป 

๒.๑  สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ    
       สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น  
๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรุง      

 แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา หรือ
การแกปญหาวิธีการอ่ืนใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชาที่ได
แกไขหรือปรับเปลี่ยน  
๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี           ไมมี               
หากมีการปฐมนิเทศใหระบจํุานวนอาจารยใหม  
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไ่มไดดําเนินการ  
 

๔.  กิจกรรมการพัฒนาวชิาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน 

๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม   
     ใหระบุกิจกรรมที่สถาบนัฯจัดหรือหนวยอ่ืนที่ไมใชสถาบันฯจัด จํานวนอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม 

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม) 
 
 
 

มคอ.๗ 



 

 

หมวดที่ ๘   ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร 

  จากผูประเมินอิสระ 
๑.  ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ 
๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
 

หมวดที่ ๙   แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
๑.  ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา  

 ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 
๒.  ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

การเปลี่ยนแปลงวธิีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิา  ฯ)  
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน    

๓. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป  ............. 
 ระบุแผนปฏบิตัิการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผดิชอบ 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  :________________________________ 
 

ลายเซ็น  :__________________________  วันที่รายงาน:____________ 
 

ประธานหลักสูตร  :______________________________- 
 

ลายเซ็น  :__________________________  วันที่รายงาน:____________ 
 

เห็นชอบโดย    ________________________    (หัวหนาภาควิชา) 
 

ลายเซ็น  :__________________________              วันที่:____________ 
 

เห็นชอบโดย    ________________________(คณบดี) 
 

ลายเซ็น  :    __________________________          วันที่   :____________ 
 

เอกสารประกอบรายงาน 
๑. สําเนารายงานรายวิชาทกุวิชา 
๒. วิธีการใหคะแนนตามกาํหนดเกณฑมาตรฐานทีใ่ชในการประเมนิ 
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน 
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  

 
 

มคอ.๗ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น 
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลาดแรงงาน  ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ 

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 



  หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้น  พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน 
ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล   

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์  ที่มีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด  สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม  ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์   

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่ เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้ เ รียน  โดยกําหนดให้ผู้ เ รียนได้ศึกษา 
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาํวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ   
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 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม 

   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถ้วน  และให้ระบุคําว่า  
“ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง  
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน  
องค์กร  หรือสถานประกอบการ   

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน 
ได้กับการศึกษาภาคปกติ   

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรใหช้ัดเจนด้วย 
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๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕  ปี
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  
๑๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนั้น 

๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ  
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   
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  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

   หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒  หน่วยกิต  ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 

   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  
วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๕๐  หน่วยกิต 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่ มีอาจารย์ประจําที่ มี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .   ๒๕๕๘   
จะประกาศใช้  ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   



  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน  
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็น
บุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน  และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี  ๕  ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ สํ า เ ร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า   

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน   
๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาได้  ดังนี้ 

 ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มี

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี   

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องกําหนด 
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 
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๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี)  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท  
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้  
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
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 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาํ 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มุ่งให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น  โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา   
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ 
ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้ง  มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  เชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท  มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง 
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสามารถ 
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  
สังคม  และประเทศ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทาง  
ดังนี้ 

  ระบบไตรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
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   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  
หรือ  ๔  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 

  ระบบจตุรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๒  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาทําโครงงาน  

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

โดยแบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
   แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

สถาบนัอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 



  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์  
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ  โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 

  แบบ  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๗๒  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๑ .๑   และแบบ   ๑ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๓๖  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๒ .๑   และแบบ   ๒ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให้กับนักศึกษา 
ที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 อนึ่ง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตร   
ที่จะเข้าศึกษา 



  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  
๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่  ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก  
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท   
  ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น   
๒  ประเภท  คือ 

   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ  ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒ ิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก   
  ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง   
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปี
ย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
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   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน  
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ  ๓  คน  แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา 

 ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย  

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

หรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๓ ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
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 ๑๒.๔ ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร  ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๓  ปีการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก  ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา  

ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต   
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียน 
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ   
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 
  ๑๔.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

  ๑๔.๒.๒ แผน  ก  แบบ  ก  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว   
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  ๑๔.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๔.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง 

  ๑๔.๓.๒ แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (Graduate  Diploma)”  

อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรย่อ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

 ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) คณาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๗. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อย  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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