กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
(Thai Qualifications Framework for Higher Education)
(TQF: HEd)

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา

ด้านคุณภาพบัณฑิต

ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรูแ้ ละสังคมแห่งการเรียนรู้
รูา้ มรู้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

สกอ
มหาวิทยาลัย
ไม่ ใช่
๑

เกณฑ์กาหนดชื่อปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชาต่าง ๆ

๕ ปี

ทุกปี

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

ติ ดตามการ
ดาเนิ นการ
ตาม TQF

หลักเกณฑ์การเทียบโอน
เกณฑ์/แนวทางอื่น ๆ
รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

เสนอ

สภาสถาบัน
อนุมตั ิ

เสนอ
รายงานประจาภาค/ประจาปีการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report)

ใช่
เผยแพร่
หลักสูตรที่
ดาเนิ นการ
ได้มาตรฐาน
TQF
บันทึกไว้ใน
ฐานข้อมูล
TQR

ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)
(Course + Field Experience
Specifications)

รายงานรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
(Course + Field Experience Reports)

กระบวนการเรียนการสอน
(ทีท่ าให้บรรลุผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุง่ เน้นผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตได้รบั การพัฒนาให้มมี าตรฐานผลการเรียนรูต้ ามทีก่ าหนด
ไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเป็นทีพ่ งึ พอใจของผูจ้ า้ งงานและสังคม)

๑ กก.อ. กำหนดหลักเกณฑ์กำรปรับปรุ ง

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิง่ อานวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม

๑๕ ก.ค. ๕๒

สกอ.
บันทึกไว้
ในฐาน
ข้อมูล
หลักสูตร
TQF-IS

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา มาตรา ๔๗ ก าหนดให้ม ีร ะบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จดั ทากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติขน้ึ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็ นการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒแิ ละสาขา/สาขาวิชา รวมทัง้ เพื่อใช้เป็ นหลักในการจัดทามาตรฐาน
ด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุง่ สู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ
ฉะนัน้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออก
ประกาศไว้ดงั นี้
๑. ประกาศนี้ เ รีย กว่ า “ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให้ใ ช้ป ระกาศนี้ ส าหรับ การก าหนดเป้ า หมายของการจัด การศึก ษาเพื่อ ให้บ ัณ ฑิต
มีคุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒริ ะดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติใ นทุกระดับคุ ณวุฒแิ ละสาขา/สาขาวิชา
และให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิต ทีม่ คี ุณภาพ
และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒใิ นระดับอุดมศึกษา
๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
๔.๑ ระดับคุณวุฒ ิ ได้แก่
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปี)
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก

๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒแิ ละสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ค่ี ณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ
(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๒) ด้านความรู้
(๓) ด้านทักษะทางปญั ญา
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส าหรับสาขา/สาขาวิชาที่เ น้ นทักษะทางปฏิบตั ิต้อ งเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะพิสยั
โดยมาตรฐานผลการเรีย นรู้แต่ ล ะด้า นของแต่ ล ะระดับ คุ ณ วุฒ ิและลักษณะของ
หลัก สูต รอย่า งน้ อ ยต้ อ งเป็ น ไปตามที่ค ณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาก าหนดไว้ใ นแนวทางการ ปฏิบ ัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๓ ชื่อ ปริญ ญา จานวนหน่ ว ยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทีย บโอน
ผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๕. ให้ค ณะกรรมการการอุดมศึกษานากรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ
ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒ ิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัด การเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของ
บัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒเิ ดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทงั ้ ในระดับชาติ
และระดับสากล
๖. ให้ ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาพัฒ นาหรือ ปรับ ปรุ ง รายละเอีย ดของหลัก สู ต รตามประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก ารว่ า ด้ว ยมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิต ามระดับ คุ ณ วุ ฒ ิข องแต่ ล ะสาขา/สาขาวิช า โดยจัด ท า
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี)
และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูต ร โดยมีหวั ข้อ อย่างน้ อยตามที่ค ณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
ก าหนด และด าเนิ น การจัด การเรีย นการสอนตลอดจนการวัด และการประเมิน ผลเพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า
บัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามข้อ ๔.๒
๗. ให้ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาพัฒ นาหรือ ปรับ ปรุ ง รายละเอีย ดของหลัก สูต ร โดยมีต ัว บ่ ง ชี้
การประกัน คุ ณ ภาพของหลัก สู ต ร การจัด การเรีย นการสอน และเกณฑ์ก ารประเมิน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒติ ามระดับคุณวุฒขิ องสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ
๘. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มกี ารประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อย
ทุก ๆ ๕ ปี
๙. ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่ดาเนินการได้มาตรฐาน
ตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด

๒

๑๐. ให้ ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาพัฒ นาหลัก สู ต รที่จ ะรับ นั ก ศึ ก ษาใหม่ เ ป็ น ครัง้ แรกตัง้ แต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้นไปตามประกาศนี้ สาหรับหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑๑. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษากากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศนี้
๑๒. ในกรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถอื คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานัน้ เป็นทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิ บตั ิ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------------เพื่ออนุ ว ตั ิใ ห้เ ป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๒
เมื่อ วันที่ ๔ มิถุ นายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบตั ิต ามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดงั ต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุ ณวุฒขิ องแต่ล ะระดับและสาขา/
สาขาวิช าซึ่ ง ครอบคลุ ม หัว ข้ อ ต่ า งๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท้ า ยประกาศนี้ เพื่อ ให้ ร ัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรต่อไป
๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้สองวิธ ี ดังนี้
๒.๑ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒนิ นั ้ เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
๒.๒ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีทก่ี ระทรวง
ศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒนิ นั ้
๓. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชดั เจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ มคอ.๒
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ท้ายประกาศนี้
๔. ให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึกษากาหนดระบบและกลไกของการจัดทารายละเอียดของ
หลักสูตร และต้องอนุมตั หิ ลักสูตรซึง่ ได้จดั ทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน
๕. ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุ มตั ใิ ห้เปิ ดสอนแล้ว
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมตั ิ
๖. ให้ส ถาบัน อุด มศึก ษาบริห ารจัด การหลัก สูต รเพื่อ ให้บ ณ
ั ฑิต มีคุณ ลัก ษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี าหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีท่กี ระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒนิ นั ้ ๆ และธารงไว้ซง่ึ คุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดยดาเนินการ ดังนี้

๖.๑ พัฒนาอาจารย์ทงั ้ ด้านวิชาการ วิธกี ารสอนและวิธกี ารวัดผลอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจ ยั ให้เ พียงพออย่างมี
คุณภาพ รวมทัง้ อาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่ วยงานอื่นเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพ
๖.๓ จัดให้มกี ารประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาทีค่ รอบคลุมมาตรฐานผล
การเรียนรูใ้ นทุกๆ ด้าน ตามทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนัน้ ๆ
๖.๔ จัด ให้ม ีก ารรายงานผลการจัด การศึก ษาเป็ น รายวิช า ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็ นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีหวั ข้อตามแบบ มคอ.๕
มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลาดับทีแ่ นบท้ายประกาศนี้
๖.๕ ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการด าเนิ น การอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา
๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี
๗. ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยดาเนินการดังนี้
๗.๑ กาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินทีส่ ะท้อนการดาเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๗.๒ ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร
๗.๓ รายงานผลการดาเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ
๗.๔ นาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มคี ุณภาพและทันสมัยอยูเ่ สมอ
๘. ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงทีม่ คี ุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้เปิ ดสอนไป
แล้วอย่างน้อยครึง่ ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๘.๑ เป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้
แจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุ มตั ิ
หลักสูตรนัน้
๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ท่กี าหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึง่ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลีย่ ระดับดีขน้ึ ไปต่อเนื่องกัน ๒ ปี
นับตัง้ แต่ เ ปิ ดสอนหลัก สูต รที่ไ ด้พ ัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒริ ะดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาได้กาหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิม่ เติม
ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่มี าตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ ๆกาหนด
จึงจะได้รบั การเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึง่ ระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้พจิ ารณาผล
การประเมินคุณภาพภายในของปีแรกทีเ่ ปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
๒

๘.๓ หลักสูตรใดที่ไ ม่ไ ด้ร บั การเผยแพร่ ให้ส ถาบัน อุด มศึก ษาดาเนิน การ
ปรับปรุงตามเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกาหนดจากผลการประเมินต่อไป
๘.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รบั การเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกากับ
ดูแลให้มกี ารรักษาคุณภาพให้มมี าตรฐานอยูเ่ สมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลีย่
อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป หรือเป็ นไปตามทีม่ าตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ กาหนดทุ กปี หลังจากได้รบั การ
เผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็ นไปตามที่
กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอน
การเผยแพร่หลักสูตรนัน้ จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานัน้ จะได้มกี ารปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๙. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีท่พี บว่าไม่เป็ นไปตามแนวทางทีก่ าหนด ให้มกี ารปรับปรุง
ตามเงือ่ นไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. ขัน้ ตอนการดาเนินการและรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบตั ทิ แ่ี นบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์วจิ ารณ์ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓

คำนำ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น
เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต โดยถ่ายทอดเจตนารมณ์จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ในการพัฒ นาคุ ณภาพคนไทยยุ คใหม่ที่ กาหนดให้ ก รอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ แห่ งชาติ
เป็นมาตรการหลักในการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ ความสามารถ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่ งเน้นกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หากสาขา/
สาขาวิชาใดที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทย และการศึกษาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะบัณฑิตของนานา
ประเทศ โดยมุ่งถ่ายทอดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่กาหนดคุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก “คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ” ไปสู่การ
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา
สามารถเพิ่มเติมและพัฒนาคุณลั กษณะพิเศษของบัณฑิตให้ เป็นไปตามเอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง และนาไปเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย โดยให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ากว่าที่กาหนด
เพื่อให้ เกิดแนวทางการบริ ห ารจั ด การที่มุ่ งเป้าหมายไปสู่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ดั งกล่ าว กรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ฯ จึ ง ก าหนดองค์ ป ระกอบและสิ่ ง ที่ ค วรค านึ ง ถึ ง ในการจั ด การศึ ก ษา รวมทั้ ง ปั จ จั ย สู่
ความส าเร็ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไว้ ด้ ว ย โดยส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ จั ด ท าประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ด้วยวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งนี้ โดยมีกลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้ ที่จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง

ก

ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสาร “กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน การตามภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกันในการพัฒนาประเทศด้วยบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืน

(ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข

บทนา
เอกสารแนวทางการนากรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
แนวทางการปฏิบตั ิ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ สาระสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกอบด้ว ยเนื้ อ หาสาระส าคัญ ที่ต้ อ งการให้ค วามรู้ค วามเข้า ใจที่ต รงกัน
เกี่ย วกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ เช่ น ความหมาย หลัก ก ารส าคัญ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เป็นต้น
ส่วนที่ ๒ ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกอบด้วยขัน้ ตอนและรายละเอียดที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะต้องดาเนินการเพื่อให้บณ
ั ฑิตบรรลุผลการ
เรียนรูต้ ามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังซึง่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
- แบบฟอร์มต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการดาเนิ นการ ๗ แบบฟอร์ม ดังนี้
๑. แบบ มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ....................สาขา/สาขาวิชา.................
๒. แบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๓. แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
๔. แบบ มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
๕. แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
๖. แบบ มคอ. ๖ รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
๗. แบบ มคอ. ๗ รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
- ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ส่วนที่ ๔ รายนามคณะอนุกรรมการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย

ค

สารบัญ
คานา
บทนา
ส่วนที่ ๑ สาระสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒. หลักการสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๔. โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒ ิ (Levels of Qualifications)
๔.๒ การเรียนรูแ้ ละมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒ ิ
๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒ ิ
๔.๕ จานวนหน่วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
๔.๖ การกาหนดชื่อคุณวุฒ ิ
๔.๗ การเทียบโอนความรูห้ รือประสบการณ์
๕. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณวุฒ ิ จานวนหน่วยกิตขัน้ ต่าของหลักสูตร
และมาตรฐานผลการเรียนรู้
๖. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒ ิ
๗. การทวนสอบมาตรฐาน
๘. ปจั จัยสู่ความสาเร็จทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
๙. สถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนและให้คุณวุฒติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ส่วนที่ ๒ ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาต่างๆ ในแต่ละระดับคุณวุฒ ิ
๒. การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
๓. การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และประสบการณ์
ของภาคสนาม (Field Experience Specification)
๔. การขออนุมตั หิ ลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
๕. การเสนอหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หน้ า
ก
ค
๒
๒
๓
๔-๑๗
๔
๖
๗
๑๕
๑๖
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๓
๒๔
๒๕
๒๕

๒๖
๓๐
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔

สารบัญ (ต่อ)
๗. การจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (Course Report)
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)
(ถ้ามี) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (Programme Report)
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๙. การเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ
ซึง่ บันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications
Register : TQR)
๑๐. การกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
- แบบฟอร์มต่ างๆ
๑. แบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับการศึกษา...........สาขา/สาขาวิชา.......
๒. แบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๓. แบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา
๔. แบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
๕. แบบ มคอ.๕ รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
๖. แบบ มคอ.๖ รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
๗. แบบ มคอ.๗ รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
๘. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน

หน้ า
๓๔

๓๕
๓๖

๓๗

ง

- ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ส่วนที่ ๔ คณะอนุกรรมการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย

จ

ส่วนที่ ๑
สาระสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โลกยุคปจั จุบนั มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดต่ อสื่อสารเป็ นอย่างมาก
ในด้านการศึกษา เกิดการเคลื่อนย้ายของนักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
จากต่างสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ทท่ี างานและต้องการศึกษาเพิม่ เติม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานมีจานวนมากขึน้ จึงจาเป็ นต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มคี วามใกล้เคียงกันกับสถาบันอุดมศึกษาทีด่ อี ่นื ๆ
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและการเทียบโอนหน่ วยกิต และนับตัง้ แต่
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศ
อิตาลีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเกิดข้อตกลง Bologna Process ประเทศต่ างๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดการศึกษา ทีม่ ุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแต่ละคุณวุฒ ิ
และขยายผลการดาเนินการไปตามประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
สาหรับประเทศไทย การประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการ
เน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตร และปรับเปลี่ยนวิธกี ารสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้คดิ เป็ น แก้ปญั หา
เป็ นและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลขึน้ เป็นมหาวิทยาลัย การเปิดดาเนินการของวิทยาลัยชุมชน และให้อสิ ระในการดาเนินการ
แก่ ส ถาบัน อุ ดมศึก ษาเอกชนมากขึ้น การเปลี่ย นแปลงเหล่ า นี้ ท าให้ส ถาบัน อุ ด มศึก ษามีค วาม
หลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษากันได้อย่างทัวถึ
่ ง
ท่ามกลางสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ก่อให้เกิดปญั หาตามมา กล่าวคือ จะทาอย่างไรให้สงั คมเชื่อมัน่
ได้ว่ า คุ ณ วุ ฒ ิท่ีบ ัณ ฑิต ได้ร ับ จากสถาบัน อุ ด มศึก ษาทุ ก แห่ ง มีคุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ส ามารถ
เทียบเคียงกันได้
ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาในฐานะที่เ ป็ นหน่ ว ยงานก ากับและส่ งเสริมการ
ดาเนินการของสถาบันอุ ดมศึกษาจึงได้ด าเนิ นการโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุ ณวุฒ ิระดับอุ ดมศึกษา
ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพื่อเป็ น
เครื่อ งมือ ในการนานโยบายที่ป รากฏในพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติเ กี่ย วกับ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบตั ใิ นสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ น
รูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาทีผ่ ลการเรียนรู้
(Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึง่ เป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตทีไ่ ด้รบั คุณวุฒแิ ต่ละคุณวุฒ ิ
และสื่อสารให้สงั คม ชุมชน รวมทัง้ สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและ
เชื่อ มันถึ
่ งผลการเรียนรู้ท่บี ณ
ั ฑิต ได้ร บั การพัฒ นาว่ามีมาตรฐานที่ส ามารถเทีย บเคียงกันได้กับ
สถาบันอุดมศึกษาทีด่ ที งั ้ ในและต่างประเทศ

๑

๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบทีแ่ สดงระบบคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ซึง่ ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒ ิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒริ ะดับหนึ่งไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒซิ ่งึ เพิม่ สูงขึ้นตามระดับของคุ ณวุฒ ิ
ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒ ิ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิ ด
โอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ซึ่งเป็ นการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ รวมทัง้
ระบบและกลไกที่ใ ห้ ค วามมัน่ ใจในประสิท ธิผ ลการด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ ข องสถาบัน อุ ด มศึก ษาว่ า สามารถผลิต บัณ ฑิต ให้บ รรลุ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
๒. หลักการสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๑ ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึก ษา โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒเิ ป็ น เครื่อ งมือ ในการนาแนวนโยบายในการพัฒ นา
คุณ ภาพและมาตรฐานการจัด การศึกษาตามที่กาหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัต กิ ารศึก ษาแห่ง ชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุด มศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิใ นสถาบันอุด มศึกษา
ได้อ ย่า งเป็ น รูป ธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษามีแ นวทางที่ช ดั เจนในการ
พัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธกี ารสอนของอาจารย์ การเรียนรูข้ องนักศึกษา ตลอดจนการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเ้ พื่อให้มนใจว่
ั ่ า บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามทีม่ งุ่ หวังได้จริง
๒.๒ มุ่งเน้ นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่ง เป็ น มาตรฐาน
ขัน้ ต่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องได้เข้าใจและ
มันใจถึ
่ งกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริม่ ที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ กาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทีค่ าดหวังไว้ก่อน หลังจากนัน้ จึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่ งเสริมให้บณ
ั ฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรูน้ นั ้ อย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็ นระบบ
๒.๓ มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่า งๆ ที่ได้ดาเนินการไว้แล้วเข้า ด้วยกันและ
เชื่อมโยงเป็ นเรื่อ งเดีย วกัน ซึ่ง จะสามารถอธิบ ายให้ผู้เ กี่ย วข้อ งได้เ ข้า ใจอย่า งชัด เจนเกี่ย วกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒหิ รือปริญญาในระดับต่างๆ
๒.๔ มุ่งให้คุณวุฒหิ รือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับ
และเทียบเคียงกันได้ก บั สถาบันอุดมศึกษาที่ ดที งั ้ ในและต่างประเทศ เนื่อ งจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาจะช่วยกาหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขัน้ ตอนอย่างเป็ น
ระบบ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
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ได้อย่างหลากหลาย โดยมันใจถึ
่ งผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึง่ จะ
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมใิ จ
เป็ นที่พ ึงพอใจของผู้ ใช้ บ ัณฑิต และเป็ นคนดีของสังคม ช่ วยเพิ่มความเข้ มแข็งและขีดความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศไทย
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓.๑ เพื่อเป็ นกลไกหรือเครื่องมือในการนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เกีย่ วกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
เป็ นรูปธรรม ด้วยการนาไปเป็ นหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
๓.๒ เพื่อกาหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชดั เจนโดยกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบัณฑิตทีค่ าดหวังในแต่ละคุณวุฒ/ิ ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
และผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็ นหลัก และเป็ นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธกี ารสอน
วิธกี ารเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
๓.๓ เพื่อเชื่อมโยงระดับต่างๆของคุณวุฒใิ นระดับอุดมศึกษาให้เป็ นระบบ เพื่อบุคคลจะได้ม ี
โอกาสเพิม่ พูนความรูไ้ ด้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวติ มีความชัดเจนและ
โปร่งใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒใิ นระดับต่างๆ กับนานาประเทศได้
๓.๔ เพื่อช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็ นกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็ นกรอบอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน ของการ
ประกันคุณภาพภายนอกเกีย่ วกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
๓.๕ เพื่อเป็นกรอบของการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมันใจใน
่
กลุ่มผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง อาทิ นักศึกษา ผูป้ กครอง ผูป้ ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒ ิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการทางาน รวมทัง้ คุณลักษณะอื่นๆ ทีค่ าดว่าบัณฑิตจะพึงมี
๓.๖ เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒริ ะหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ ในและ
ต่างประเทศในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบัน และการ
รับรองคุณวุฒผิ สู้ าเร็จการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ
๓.๗. เพื่อให้มกี ารกากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา
๓.๘. เพื่อนาไปสู่การลดขัน้ ตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดาเนินการให้กับสถาบัน
อุดมศึกษาทีม่ คี วามเข้มแข็ง
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๔. โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับ ของคุ ณ วุฒ ิแ สดงถึง การเพิ่มขึ้นของระดับ สติปญั ญาที่ต้ อ งการ และความ
ซับ ซ้อ นของการเรีย นรู้ท่ีค าดหวัง นอกจากนี้ กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒ ิระดับอุ ด มศึก ษาแห่ง ชาติ
ยังกาหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเข้าหลังจากสาเร็จการศึกษาขัน้ พื้นฐานด้วย เพราะเป็ นพื้นฐาน
ความรู้ ความสามารถทีส่ าคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาเริม่ ต้น ทีร่ ะดับที่ ๑ อนุ ปริญญา (๓ ปี) และสิน้ สุดที่ระดับที่
๖ ปริญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ ๑
อนุปริญญา (๓ ปี)
ระดับที่ ๒
ปริญญาตรี
ระดับที่ ๓
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔
ปริญญาโท
ระดับที่ ๕
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ระดับที่ ๖
ปริญญาเอก
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึน้
แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึน้ อยู่กบั คะแนน
เฉลี่ย สะสม หรือ เงื่อ นไขอื่น เพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ าผู้ส มัค รเข้า ศึกษาต่ อ จะมีโอกาสประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาระดับทีส่ งู ขึน้ และซับซ้อนยิง่ ขึน้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ แบ่งสายวิชาเป็น ๒ สาย ได้แก่ สายวิชาการ เน้นศาสตร์บริสุทธิ ์
ทางด้านศิลปศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุง่ ศึกษาสาระและวิธกี ารของศาสตร์สาขาวิชานัน้ ๆเป็ นหลัก
ไม่ได้สมั พันธ์โดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุ่งเน้ นการศึกษาในลักษณะของ
ศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูแ้ ละทักษะระดับสูงซึง่ จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ และ
นาไปสู่การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สาคัญทัง้ ในการทางานและการ
ดารงชีพในชีวติ ประจาวัน ส่วนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวข้องกับความเข้าใจ การวิจยั และความรู้
ทางทฤษฎี ใ นสาขา/สาขาวิช าและสาขา/สาขาวิช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งทัว่ ถึ ง และพัฒ นา
ความสามารถในการคิดและการแก้ไขปญั หาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตามหลักสูตรทัง้
สองสายดังกล่าวมีจุดเน้น ที่แตกต่างกัน ซึ่งควรสะท้อนให้เห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระสาคัญ
และในชื่อปริญญา ผูส้ าเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลีย่ นไปศึกษาต่อระดับสูงขึน้ ในอีกสาย
วิชาหนึ่งได้ ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาอาจจะกาหนดเงือ่ นไขบางประการของการเข้าศึกษาได้ เพื่อให้ผเู้ รียนมี
พืน้ ฐานความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นเพียงพอสาหรับการศึกษาต่อในระดับนัน้ ๆ และบรรลุผลการเรียนรู้
ตามทีห่ ลักสูตรนัน้ ๆ คาดหวัง

๔

โครงสร้างของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่ องจากคุณวุฒิระดับหนึ่ งสู่อีกระดับหนึ่ งที่สงู ขึ้น ดังแผนภูมิต่อไปนี้
ระดับ
๖

ปริญญาทางสายวิชาการ
ปริญญาเอกทางการวิจยั
(ปร.ด.)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชัน้ สูง

๕

๔

ปริญญาทางสายวิชาชีพ
ปริญญาเอกทางวิชาชีพ
(เช่น บธ.ด., วศ.ด., ศษ.ด.)

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

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

๓

๒

๑

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

ปริญญาตรี
(เช่น ศศ.บ., วท.บ.)

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

อนุปริญญา (๓ ปี)

-

แรกเข้า
หมายเหตุ :

เส้นทึบ แสดงถึง เส้นทางการศึกษาต่อระหว่างระดับคุณวุฒิ
เส้นประ แสดงถึง เส้นทางทีเ่ ป็ นไปได้ในการศึกษาต่อระหว่างระดับคุณวุฒแิ ละสายวิชา
แต่อาจต้องศึกษาเพิม่ เติมในการเปลีย่ นเส้นทางการศึกษาเพื่อให้มนใจว่
ั ่ านักศึกษา
มีพน้ื ฐานความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นเพียงพอ สาหรับการศึกษาต่อในระดับนัน้ ๆ

๕

๔.๒ การเรี ย นรู้ แ ละมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง
จากประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติกาหนด
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังให้บณ
ั ฑิตมี อย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสยั ใน
การประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทัง้ ในส่วนตนและส่วนรวม ความ
สามารถในการปรับวิถ ีชวี ติ ในความขัดแย้งทางค่า นิยม การพัฒนานิส ยั และการปฏิบตั ิต นตาม
ศีลธรรม ทัง้ ในเรือ่ งส่วนตัวและสังคม
(๒) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด
และการนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ต่างๆ และสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้
(๓) ด้ านทักษะทางปั ญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ
ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปญั หา เมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทีไ่ ม่ได้คาดคิดมาก่อน
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึง
ภาวะผูน้ า ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการ
เรียนรูข้ องตนเอง
(๕) ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทัง้ การพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรูท้ งั ้ ๕ ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น
การเต้นรา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้อง
เพิม่ การเรียนรูท้ างด้านทักษะพิ สยั (Domain of Psychomotor Skill)
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ คือ ข้อ ก าหนดเฉพาะซึ่ง เป็ น ผลที่มุ่ ง หวัง ให้ผู้เ รีย น
พัฒนาขึน้ จากการเรียนรูท้ งั ้ 5 ด้านทีไ่ ด้รบั การพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทงั ้ ในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้
ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรูเ้ หล่านัน้ ได้อย่างเป็ นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชา
หรือหลักสูตรนัน้ แล้ว
มาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่งึ มีอ ย่างน้อย ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็ นมาตรฐานผล
การเรียนรูข้ องบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒ ิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิม่ ขึน้ เมื่อ
ระดับคุณวุฒสิ ูงขึน้ ทัก ษะและความรู้จะเป็ นการสะสมจากระดับ คุณ วุฒ ทิ ่ตี ่ ากว่า สู่ร ะดับที่สูง ขึ้น
ดังนัน้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒใิ ดคุณวุฒหิ นึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ใ น
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒทิ ต่ี ่ากว่าด้วย
๖

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ใช้กบั นักศึกษาทุกคน แม้ว่า
บางสาขา/สาขาวิช านัก ศึก ษาจ าเป็ น ต้ อ งพัฒ นาเป็ น การเฉพาะ เช่ น จรรยาบรรณของแพทย์
นักบัญชี และนักกฎหมาย เป็นต้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ และด้ านทักษะทางปั ญญา จะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่เ รียน ซึ่ง ต้อ งระบุร ายละเอีย ดของความรู ้แ ละทัก ษะของสาขา/
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒไิ ว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิ ดชอบมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็ นระดับคุณวุฒแิ ละสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นเหล่านี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ มุ่ ง หวัง ให้นั ก ศึก ษาทุก คนไม่ว ่า จะเป็ น ระดับ คุณ วุฒ สิ าขา/
สาขาวิช าใด ต้อ งบรรลุ ม าตรฐานผลการเรีย นรู ้ด ้า นนี้ แต่ ส าหรับ นัก ศึก ษาที่เ รีย นในสาขา/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูน้ ้ีจะต้องเน้ น ให้ม คี วามชานาญมากกว่า
นัก ศึก ษาสาขา/สาขาวิช าอื่น ๆ เช่น นัก ศึก ษาที่เ รีย นสาขาวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมี
ความชานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูด้ ้านความรูแ้ ละด้านทักษะทางปญั ญาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่ คาดหวังในระดับแรกเข้ า (สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ มีแนวคิดพืน้ ฐานว่านักเรียนทีเ่ ข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
จะต้อ งส าเร็จการศึก ษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าที่มพี ้นื ฐานความรู้และทักษะ
เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่ อ ในระดับอุ ดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่น้ีรวมถึงความรู้
ความสามารถในสาระการเรียนรูท้ งั ้ ๘ กลุ่ม ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะทางปญั ญาเหล่านัน้ เข้า
กับสาขา/สาขาวิชาทีจ่ ะเรียนในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ซึง่ นักเรียนบางคนอาจมีพน้ื ความรูแ้ ละทักษะที่
จาเป็ นสาหรับสาขาวิชาทีเ่ ข้าเรียนไม่เพียงพอ ต้องเสริมความรูพ้ น้ื ฐานเพื่อให้มนใจว่
ั ่ านักเรียนมีทกั ษะที่
จาเป็ นทางภาษา ทักษะทางการเรียน และพื้นฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับอุดม
ศึกษาได้สาเร็จ ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน ดังนี้
(๑) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
มีความเข้าใจและซาบซึง้ ในค่านิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิบ ัติต นได้อ ย่า งกลมกลืน กับ ความเชื่อ และค่ า นิ ย มส่ ว นตัว ด้ว ยความรับ ผิด ชอบต่ อ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปญั หาซึง่ เป็ นความขัดแย้ง
ทางค่านิยม สามารถสรุปผลการโต้แย้งและยอมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทีไ่ ด้ทาลงไป
๗

(๒) ด้านความรู้
มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมถึงความรู้ และทักษะทีส่ าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทัง้ ๘ กลุ่ ม ได้แ ก่ ภาษาไทย คณิต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ สัง คมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
กลุ่ ม พัฒ นาบุ ค ลิก ภาพ (สุ ขศึ กษาและพลานามัย) ศิ ลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ มีการเพิม่ เติมองค์ความรูใ้ นกลุ่มสาระ/สาขาวิชาทีเ่ ลือกเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา
มีค วามเข้ า ใจในแนวคิ ด หลั ก การและทฤษฎี ท่ี ส าคั ญ ในวิ ช าที่ ศึ ก ษา
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูค้ วามเข้าใจที่ลกึ ซึ้งในการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งและปญั หาใหม่ๆ
ในวิชาต่างๆ ที่เรียนและในชีวติ ประจาวัน ตระหนักในประเด็นปญั หาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ประเทศอื่นๆ สามารถประยุกต์ความเข้าใจ
อันถ่องแท้จากการศึกษาเล่าเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ปญั หาเหล่านัน้
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถทีจ่ ะริเริม่
และพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองได้โดยมีการแนะนาบ้าง
เล็กน้ อย สามารถที่จะไว้วางใจให้ทางานได้อย่างอิสระและทางานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จ โดยอาศัย
การแนะนาปรึกษาแต่ เพียงเล็กน้ อย สามารถทางานกลุ่มได้อ ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ จุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน
(๕) ด้ านทักษะการวิ เคราะห์เชิ ง ตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถใช้ขอ้ มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนใช้ทกั ษะทาง
คณิตศาสตร์ขนั ้ พืน้ ฐานในการแก้ไขปญั หาในการศึกษาในการทางาน และในสภาพแวดล้อมของสังคม
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับที่ ๑ อนุปริ ญญา (๓ ปี )
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริ ญญา (๓ ปี ) อย่างน้อย
ต้องเป็นดังนี้
(๑) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนหรือของกลุ่ม ตระหนักและประพฤติปฏิบตั ิ
ได้อ ย่า งสอดคล้อ งกับระเบีย บข้อ บังคับ และจรรยาบรรณวิช าชีพ โดยขอค าปรึก ษาเมื่อ จาเป็ น
สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระทาของตนที่มตี ่อผู้อ่นื ในสถานการณ์ท่อี าจนาไปสู่
ข้อขัดแย้งทางค่านิยมหรือความสาคัญก่อนหลังก็สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแย้งนัน้ ได้
อย่างชัดเจน และสามารถตัดสินใจเลือกสิง่ ทีค่ วรกระทาได้

๘

(๒) ด้านความรู้
มีค วามรู้ท วั ่ ไปเกี่ย วกับ ขอบข่า ยและลัก ษณะของสาขาวิชาที่เ รียน และรู้ล ึก ใน
ความรู้บางส่วนในสาขา รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลักการที่สาคัญ มีความเข้าใจในปญั หาและ
งานวิจยั ใหม่ๆ สาหรับหลักสูตรที่มกี ารเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผู้ช่วยนัก วิชาชีพ
นัก ศึก ษาจะต้อ งมีค วามรู้เ กี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรู้
เกีย่ วกับข้อกาหนดทางเทคนิคและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชาชีพ
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลการวิจยั และใช้
ในการปฏิบตั โิ ดยอาศัยคาแนะนาเพียงเล็กน้อย สามารถใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้องในการทางานในการวิเคราะห์ปญั หา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธใี นการแก้ไข
รวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบของการตัดสินใจ
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถคิดและแสดงออกได้อย่างเสรี มีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มทางานที่
มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีภาวะผูน้ าในกลุ่มขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
สามารถค้นหาข้อบกพร่องในความรูแ้ ละทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดาเนินการเพื่อการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
(๕) ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้เทคนิคทางสถิต แิ ละเทคนิคคณิต ศาสตร์พนื้ ฐานในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปญั หา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
วิเคราะห์ปญั หา ค้นคว้าหาข้อมูล และการจัดทาการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ในการพูด การเขียน การอภิปราย เพื่อนาเสนอ ผลการวิเคราะห์และสรุปผล
อย่างกระชับในรูปแบบทีถ่ ูกต้อง
ระดับที่ ๒ ปริ ญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริ ญญาตรี อย่างน้อยต้อง
เป็นดังนี้
(๑) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ั หาทางคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และวิช าชีพ โดยใช้ ดุ ล ยพินิ จ
สามารถจัด การป ญ
ทางค่านิยม ความรูส้ กึ ของผู้อ่นื ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางด้า นคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม อาทิ มีว ินัย มีค วามรับ ผิ ด ชอบ ซื่อ สัต ย์สุ จ ริต เสีย สละ เป็ น
แบบอย่างทีด่ ี เข้าใจผูอ้ ่นื และเข้าใจโลก เป็นต้น
(๒) ด้านความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้ าของ
๙

ความรูเ้ ฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจยั ในปจั จุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปญั หาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบตั ิ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ขอ้ มูลที่ได้ในการแก้ไขปญั หาและงานอื่ น ๆ
ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปญั หาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไ ขได้อ ย่าง
สร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับ
หลักสูต รวิชาชีพ นัก ศึก ษาสามารถใช้ว ิธ ีการปฏิบตั ิงานประจาและหาแนวทางใหม่ใ นการแก้ไข
ปญั หาได้อย่างเหมาะสม
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยและเอือ้ ต่อการแก้ปญั หาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าหรือ
สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ท่ไี ม่ชดั เจนและต้องใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการแก้ปญั หา มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปญั หาได้อย่างเหมาะสมบนพืน้ ฐานของตนเอง
และของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ พัฒนาตนเองและอาชีพ
(๕) ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปญั หา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิค ทางสถิต หิ รือ คณิต ศาสตร์ที่เ กี่ย วข้อ งอย่า งเหมาะสมในการศึก ษาค้น คว้า และเสนอ
ั หา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล ประมวลผล
แนะแนวทางในการแก้ ไขป ญ
แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เ หมาะสมส าหรับกลุ่ มบุค คลที่
แตกต่างกันได้
ระดับที่ ๓ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ ละด้ านของคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต
อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้
(๑) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการปญั หาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพ โดยใช้การวินิจฉัย
ทางค่านิยม ทางศีลธรรม ทางความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื ทางค่านิยมพืน้ ฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้งทางค่านิยมและความสาคัญก่อนหลัง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่าเสมอโดย
คานึงถึงความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายและจุดประสงค์ส่วนตัวและส่วนรวม เป็ นแบบอย่างและ
เป็นผูน้ าในการทางานทัง้ ในระดับครอบครัวและชุมชน
๑๐

(๒) ด้านความรู้
มีความรู้ระดับสูงทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบ ัติในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมี
ความรูใ้ นสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กนั มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจยั และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของความก้าวหน้ าต่ อ ทฤษฎีและการปฏิบตั ิท่ไี ด้ร บั การ
ยอมรับ
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถใช้ค วามรู้ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ เพื่อ ศึกษา
ประเด็นหรือปญั หาที่ซบั ซ้อ น สามารถระบุแหล่งข้อ มูล หรือ เทคนิค การวิเ คราะห์เ พิม่ เติม ตามที่
ต้อ งการและคานึง ถึง สถานการณ์จ ริง ที่แ ตกต่า งกัน ในการวิเ คราะห์ป ระเด็น สรุป ผลและการ
จัดทาข้อเสนอในการแก้ไขปญั หาหรือกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิ
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองและเป็นกลุ่มในสถานการณ์ทห่ี ลาก
หลายรวมทัง้ สถานการณ์ใหม่หรือทีต่ อ้ งการไหวพริบและความฉับไวอย่างสูง แสดงความรับผิดชอบ
อย่างสูงในหน้าที่การงานหรือสถานการณ์อ่ืนๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ และความรูท้ ต่ี อ้ งการ ทัง้ หน้าทีก่ ารงานในปจั จุบนั และการพัฒนาในอนาคต
(๕) ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทห่ี ลากหลายอย่างชาญฉลาดในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนวทางแก้ไขปญั หา สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน
รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการประเมินความสาเร็จของการสื่อสาร
ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๔ ปริ ญญาโท
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ ละด้ านของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริ ญญาโท อย่างน้ อยต้อง
เป็น ดังนี้
(๑) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการปญั หาทางคุณธรรม จริยธรรมทีซ่ บั ซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
คานึงถึงความรู้สกึ ของผู้อ่นื และเมื่อไม่มขี ้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มรี ะเบียบข้อบังคับ
ั หาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉั ยอย่างผู้รู้ด้วยความยุ ติธรรมและชัดเจน
เพียงพอที่จะจัดการกับป ญ
มีหลักฐาน และตอบสนองปญั หาเหล่านัน้ ตามหลักการ เหตุ ผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของ
ปญั หาด้วยความไวต่อความรูส้ กึ ของผู้ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบ ริเริม่ ในการยกปญั หาทางจรรยาบรรณทีม่ อี ยู่
เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริงจังให้ผู้อ่นื ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการกับข้อโต้แย้งและปญั หาที่มผี ลกระทบต่ อตนเองและผู้อ่ นื แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการ
ส่งเสริมให้มกี ารประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางานและใน
ชุมชนทีก่ ว้างขวางขึน้
๑๑

(๒) ด้านความรู้
มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลัก การและทฤษฎีที่สาคัญ และนามาประยุกต์ใ นการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ การปฏิบตั ิ
ในวิชาชีพ มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพนัน้ อย่างลึกซึง้ ในวิชาหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ ๆและการประยุกต์ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจยั ในปจั จุบนั ที่มตี ่ อ องค์ค วามรู้ใ นสาขาวิชาและต่อ การปฏิบตั ิใ นวิชาชีพ
ตระหนัก ในระเบีย บข้อ บัง คับ ที่ ใ ช้อ ยู่ใ นสภาพแวดล้อ มของระดับ ชาติแ ละนานาชาติที่อ าจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทัง้ เหตุผลและการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นการจัดการบริบทใหม่ ท่ไี ม่คาดคิดทาง
ั หา
วิช าการและวิช าชีพ และพัฒนาแนวคิด ริเ ริ่ม และสร้า งสรรค์เ พื่อ ตอบสนองประเด็น หรือ ป ญ
สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่มี ขี อ้ มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจยั สิง่ ตีพมิ พ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการ
ให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็ นความรู้ใหม่ท่ที ้าทายสามารถใช้เทคนิคทัวไปหรื
่
อเฉพาะทาง
ั หาที่ซ ับ ซ้ อ นได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ รวมถึ ง พัฒ นาข้ อ สรุ ป และ
ในการวิเ คราะห์ ป ระเด็น หรือ ป ญ
ข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ
หรือโครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุปทีส่ มบูรณ์ซง่ึ ขยายองค์ความรูห้ รือแนวทางการปฏิบตั ิ
ในวิชาชีพทีม่ อี ยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
(๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ดว้ ย
ตนเองสามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทัง้ วางแผน
ในการปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของตนเอง และร่ว มมือกับผู้อ่นื อย่างเต็มที่ใ นการจัดการข้อ โต้แย้ง และปญั หาต่ าง ๆ
แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ในการทางานของกลุ่ม
(๕) ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปญั หา สรุปปญั หาและเสนอแนะแก้ไขปญั หาในด้านต่าง ๆ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทัง้ ในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัวไป
่ โดยการ
นาเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบที่เ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิง่ ตีพมิ พ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทัง้ วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ

๑๒

ระดับที่ ๕ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชัน้ สูง
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้แ ต่ ล ะด้ า นของคุณ วุฒิ ร ะดับ ที่ ๕ ประกาศนี ย บัตรชัน้ สูง
อย่างน้อยต้องเป็น ดังนี้
(๑) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัด การกับ ปญั หาทางคุ ณ ธรรม จริย ธรรมที่ซบั ซ้อ นในเชิง วิชาการและ
วิชาชีพได้ ในกรณีท่ปี ญั หาใดมีกฎ ระเบียบ หรือข้อมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบตั ไิ ม่เพียงพอ
ก็สามารถวินิจฉัยได้อย่างเทีย่ งตรงและยุตธิ รรมบนพื้นฐานของค่านิยมและหลักการที่ดี แสดงออก
หรือสื่อสารข้อสรุปโดยคานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ริเริม่ การยกปญั หาทางจรรยาบรรณทีม่ อี ยู่เพื่อ
การทบทวนและปรับปรุงแก้ไ ข ส่งเสริมผู้อ่ืนอย่างจริงจังในการใช้ว ิจารณญาณที่ประกอบด้ว ย
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อแก้ไขปญั หาทีม่ ผี ลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ่นื แสดงภาวะผูน้ าในการส่งเสริม
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ทัง้ ในทีท่ างานและในชุมชนทีก่ ว้างขวางขึน้
(๒) ด้านความรู้
มีความรูอ้ ย่างลึกซึง้ และทันสมัยเกีย่ วกับการพัฒนาทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
ในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มผี ลกระทบต่อสาขาวิชา ตระหนักถึง
การดาเนินการวิจยั ในปจั จุบนั และทฤษฎีทจ่ี ะเกิดขึน้ และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึง่ จะมี
ผลต่ อ ความเชื่อ มันในการตั
่
ดสิน ใจอย่างมือ อาชีพ มีค วามรู้และความเข้าใจในกฎ ระเบียบและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างลึกซึง้ ในสาขาวิชา
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ซบั ซ้อน และใช้ความรูท้ างการวิจยั และการ
ปฏิิบตั ลิ ่าสุดในการพัฒนาและใช้วธิ กี ารแก้ไขปญั หาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในแต่ละกรณี สามารถริเริม่ และ
วิเคราะห์ปญั หาที่ซบั ซ้อนได้อย่างเข้มข้นโดยรวบรวมและประเมินคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญจาก
แหล่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติดตามผลทีเ่ กิดขึน้ พร้อมทัง้ แปลความหมาย และแปลง
ผลทีเ่ กิดขึน้ นี้ให้เป็นความรูท้ วไปที
ั ่ จ่ ะช่วยพัฒนาการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ ใช้ทกั ษะทางปญั ญาอย่าง
สม่าเสมอเมือ่ ต้องปฏิบตั กิ จิ กรรมทางวิชาชีพ
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ และสามารถริเริม่ กิจกรรมทางวิชาชีพใน
สาขาวิชาของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองได้อย่างเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบตั งิ านเพื่อ
พัฒนาตนเองได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ ด้ ว ยการประเมินวัต ถุ ประสงค์ใ นการทางานและวางแผน
สาหรับการปรับปรุง ปฏิบตั ิต่ อผู้อ่ ืนและผู้ร่ว มงานในการสนับสนุ นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
สร้างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกความเป็ นผู้นาในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ และสังคมทีซ่ บั ซ้อน
(๕) ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปญั หา สรุปปญั หาและเสนอแนะแก้ไขปญั หาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถ
๑๓

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทัง้ ในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัวไป
่ โดยการนาเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ผ่านสิง่ ตีพมิ พ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้ วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ
ระดับที่ ๖ ปริ ญญาเอก
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้แ ต่ ล ะด้ า นของคุณ วุฒิ ร ะดับ ที่ ๖ ปริ ญ ญาเอก อย่า งน้ อ ย
ต้องเป็น ดังนี้
(๑) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ั หาทางคุ ณ ธรรม จริยธรรมที่ซ ับซ้อ นในบริบททาง
สามารถจัด การเกี่ย วกับ ป ญ
วิชาการหรือ วิชาชีพ ในกรณีท่ไี ม่มจี รรยาบรรณวิชาชีพหรือ ไม่มรี ะเบียบข้อ บังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู้ ด้วยความยุตธิ รรม ด้วยหลักฐาน ด้วย
หลัก การที่มเี หตุ ผ ลและค่ านิ ยมอันดีง าม แสดงออกหรือ สื่อ สารข้อ สรุ ปของปญั หาโดยค านึ ง ถึง
ความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ ริเริม่ ชีใ้ ห้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั
เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริงจังให้ผอู้ ่นื ใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับความขัดแย้งและปญั หาที่มผี ลกระทบต่อตนเองและผู้อ่นื แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการ
ส่งเสริมให้มกี ารประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรมในทีท่ างานและในชุมชนทีก่ ว้างขวางขึน้
(๒) ด้านความรู้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ใน
องค์ความรู้ท่เี ป็ นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทัง้ ข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดที่เป็ นรากฐาน มีความรูท้ ่เี ป็ นปจั จุบนั ในสาขาวิช า รวมถึงประเด็นปญั หาสาคัญที่จะเกิดขึ้น
รูเ้ ทคนิคการวิจยั และพัฒนาข้อสรุปซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด สาหรับหลักสูตร
ในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิท่เี ปลี่ยนแปลงใน
วิชาชีพ ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องซึง่ อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา
ทีศ่ กึ ษาค้นคว้า
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปญั หาส าคัญ ได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปญั หาด้ว ย
วิธกี ารใหม่ๆ สามารถสัง เคราะห์ผลงานการวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ค วามเข้าใจใหม่ท่ี
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิด ต่าง ๆ ทัง้ จากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขัน้ สูง
สามารถออกแบบและดาเนิน การโครงการวิจยั ที่สาคัญ ในเรื่อ งที่ซ บั ซ้อ นที่เ กี่ย วกับ การพัฒ นา
องค์ความรูใ้ หม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบตั ใิ นวิชาชีพอย่างมีนยั สาคัญ
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน
วิเ คราะห์และแก้ปญั หาที่ซบั ซ้อ นสูง มากด้วยตนเอง รวมทัง้ วางแผนในการปรับปรุงตนเองและ

๑๔

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึง
ความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมทีซ่ บั ซ้อน
(๕) ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปญั หาทีส่ าคัญและซับซ้อน สรุปปญั หาและเสนอแนะแก้ไขปญั หาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึก
ในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทัง้ ในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัวไป
่ โดยการนาเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบ
ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิง่ ตีพมิ พ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้ วิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ
๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ
จากมาตรฐานผลการเรีย นรู้ข องแต่ ล ะคุ ณ วุ ฒ ิใ นข้อ ๔.๓ จะน าไปสู่ก ารพัฒ นา
หลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒ ิ ซึง่ มีลกั ษณะ วัตถุประสงค์แตกต่างกัน หลักสูตรของแต่ละคุณวุฒคิ วร
มีลกั ษณะอย่างน้อย ดังนี้
(๑) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริ ญญา (๓ ปี )
หลักสูตรในระดับอนุ ปริญญา (๓ ปี ) ต้องออกแบบมาเพื่อพัฒนาทัง้ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ และทัก ษะที่จาเป็ นต่ อ การทางานในสาขา/สาขาวิชาทางด้านการบริหารหรือ
ทางด้านสนับสนุ นนัก วิชาชีพ เป็ นการพัฒนาความรู้ทางทฤษฎีและการวิจยั เพื่อ เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
(๒) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริ ญญาตรี
หลัก สู ต รระดับ ปริญ ญาตรี ต้ อ งออกแบบมาเพื่อ พัฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาอย่างกว้างๆ เน้ นให้รู้ลกึ ในบางส่ว นที่เกี่ยวข้องกับการวิเ คราะห์
การพัฒ นาและผลการวิจ ยั ล่ าสุ ด นัก ศึก ษาควรตระหนัก ถึงความรู้แ ละทฤษฎีใ นสาขา วิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ปริญญาตรีเป็ นคุณวุฒขิ นั ้ พื้นฐานสาหรับการเข้าสู่อาชีพในสาขาต่างๆ ทีใ่ ช้ทกั ษะความ
ช านาญสู งและการศึก ษาต่ อ ในระดับ ที่สู ง ขึ้น ดัง นั น้ หลัก สูต รจะต้ อ งพัฒ นาผู้เ รีย นทัง้ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความรู้ และทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ และพื้นฐานความรู้ภาคปฏิบตั แิ ละ
ภาคทฤษฏี และการวิจยั ทีจ่ าเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย
(๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต
หลัก สูต รในระดับ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต เป็ น หลัก สูต รที่เ บ็ด เสร็จ ในตัว เอง
สาหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทต่ี ้องการปรับปรุงความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ แต่ขาด
คุณสมบัตใิ นการเข้าศึกษาต่อหรือไม่ต้องการทีจ่ ะศึกษาต่อระดับปริญญาโท แต่เมื่อสาเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแล้ว ก็สามารถทีจ่ ะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ โดยอาจต้อง
เรียนรายวิชาเพิม่ เติม

๑๕

(๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริ ญญาโท
หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะให้มคี ุณธรรม จริยธรรม ความรูแ้ ละทักษะ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่มี ผี ลการ
เรียนดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความชานาญทางด้านการวิจยั หรือพัฒนาความชานาญระดับสูงทาง
วิชาชีพ หลักสูตรจึงอาจเน้นการค้นคว้าวิจยั ทีน่ าไปสู่การทาวิทยานิพนธ์ หรืออาจผสมผสานระหว่าง
การศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ
(๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชัน้ สูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง เป็ นคุณวุฒวิ ชิ าชีพระดับสูงทีเ่ ปิดสอนใน
สาขาวิชาชีพเฉพาะบางสาขาทีก่ าหนดให้มคี ุณวุฒริ ะหว่างปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนมากเป็ น
หลัก สูต รที่เปิ ดสอนทางด้านการแพทย์และสาขาอื่นที่เ กี่ยวข้อง เช่น เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
การแพทย์
(๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริ ญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอกเป็ นหลักสูตรที่เน้ นให้นักศึกษามีคุ ณธรรม จริยธรรม และมี
การศึกษาค้นคว้าที่ลุ่มลึกในระดับสูงอย่างมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการล่าสุดขององค์ความรู้
ในสาขา/สาขาวิชาทีศ่ กึ ษาค้นคว้า ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต์ใช้ความรูเ้ พื่อเพิม่ พูน
และพัฒ นาเนื้ อ หาสาระของรายวิช าของสาขา/สาขาวิช าและวิช าชีพ หลัก สูต รอาจจะเน้ น การ
ค้นคว้าวิจยั ที่นาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์เพื่อเพิม่ พูนองค์ความรูท้ ่มี อี ยู่ หรืออาจผสมผสานระหว่าง
วิทยานิพนธ์กบั การศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต์
๔.๕ จานวนหน่ วยกิ ตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
ระบบหน่ ว ยกิต เป็ นระบบที่ใ ช้เ พื่อ อธิบายปริมาณการเรียนรู้ท่คี าดหวังว่านักศึกษา
จะได้รบั ในการศึกษาแต่ ละระดับคุ ณวุฒ ิ ระยะเวลาการศึกษาและจานวนหน่ วยกิต ที่กาหนดไว้ใ น
หลักสูตรที่ส าขา/สาขาวิชาต่ างกันแม้ใ นระดับเดียวกันอาจแตกต่ างกันได้ เช่น ระยะเวลาศึกษา
ในระดับคุณวุฒปิ ริญญาตรีอาจจะเป็ น ๔ ปี ๕ ปี หรือ ๖ ปี ขึน้ อยู่กบั ปริมาณการเรียนรูท้ ่คี าดหวัง
และระดับความซับซ้อนของสาขาวิชานัน้ ๆ และระยะเวลาเรียนเท่ากันในหลักสูตรทีต่ ่างกัน อาจนาไปสู่
คุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้ เพียงแต่การเรียนในระดับปริญญาโทจะเข้มข้นกว่าระดับ
คุณวุฒจิ ะขึน้ อยู่กบั ระดับของการเรียนหรือความซับซ้อนของการเรียนมากกว่าทีจ่ ะขึน้ อยู่กบั ระยะ เวลา
ทีเ่ รียน แม้ว่าจะมีการกาหนดหน่ วยกิตขัน้ ต่ าของหลักสูตรไว้กต็ าม (จานวนหน่ วยกิตและระยะเวลาใน
การศึกษาของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒ ิ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร)
๔.๖ การกาหนดชื่อคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒทิ ผ่ี สู้ าเร็จการศึกษาได้รบั แสดงถึง
(๑) ระดับคุณวุฒไิ ด้แก่ อนุ ปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง และ ปริญญาเอก ซึง่ สัมพันธ์กบั ความซับซ้อนของการเรียนรู้

๑๖

(๒) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เช่น สายวิชาการของศาสตร์ด้านศิลปศาสตร์
จะใช้ช่อื คุณวุฒวิ ่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อทัวไป
่
(๓) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู้ ซึง่ อาจเป็นสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา
วิชาในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน สองสาขาวิชาในสัดส่วนทีไ่ ม่เท่ากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา
วิชาร่วมกันเป็ นสหวิทยาการ เช่น สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็ นสาขาวิชาเดี่ยว ใช้ช่อื คุณวุฒวิ ่า
“ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อเฉพาะสาหรับสาขาวิชา
สิ่ ง ส าคั ญ คื อ การก าหนดชื่ อ คุ ณ วุ ฒ ิ ห รือ ปริญ ญาในสาขาวิ ช าต่ า งๆ ต้ อ งเป็ น
มาตรฐานสากล ถูกต้อง แม่นยา หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ เป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๗ การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์
นักศึกษาที่สามารถแสดงได้ว่ามีความรู้ ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงได้กบั ผลการ
เรียนรูท้ ่กี าหนดไว้ในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของหลักสูตรทีน่ ักศึกษาศึกษาหรือประสงค์จะศึกษา
ควรได้รบั การประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ท่มี เี พื่อการส่ งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ และไม่ต้องเสียเวลาเรียนสิง่ ที่ตนรูอ้ ยู่แล้วอีก การเทียบโอนความรูห้ รือประสบการณ์ให้
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ และเรื่อง ข้อ แนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิท่ดี ใี นการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ

๑๗

๕. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณวุฒิ จานวนหน่ วยกิ ตขัน้ ตา่ ของหลักสูตรและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ คุณวุฒ ิ จานวนหน่ วยกิตขัน้ ต่ าของหลักสู ตรและมาตรฐานผล
การเรียนรู้ แสดงได้ดงั ตารางต่อไปนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้

ระดับคุณวุฒิ

๑.อนุปริญญา
(๓ ปี )
๒.ปริญญาตรี (๔ ปี )
(๕ ปี )
(๖ ปี )
๓.ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
๔. ปริญญาโท
๕. ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขัน้ สูง
๖. ปริญญาเอก

หน่ วยกิ ต
ขัน้ ตา่ *

๙๐
๑๒๐
๑๕๐
๑๘๐
๒๔ หลัง
ป.ตรี
๓๖ หลัง
ป.ตรี
๒๔ หลัง
ป.โท
๔ ๘ ห ลั ง
ป.โท หรือ
๗๒ ห ลั ง
ป.ตรี

X

X

X

X

ทักษะ
การวิ เคราะห์
เชิ งตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
X

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ : * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
X เครือ่ งหมาย X ทีม่ จี านวนมากน้อยต่างกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในลักษณะสะสมของแต่ละคุณวุฒ ิ

๑๘

๖. คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ
๖.๑ ระดับที่ ๑ อนุปริ ญญา (๓ ปี )
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปี) โดยทัวไปจะมี
่
ความรูค้ วามสามารถ
อย่างน้อยต่อไปนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักการและทฤษฎีท่สี าคัญในสาขา/สาขาวิชาที่
เรียนรวมถึงระเบียบและวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพ
(๒) ความสามารถในการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบค้น เพื่อใช้ใน
การแก้ไขข้อขัดแย้งและปญั หาทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขา/สาขาวิชาทีเ่ รียนและ/หรือการทางาน ตลอดจน
การพัฒนาแนวทางทีด่ ใี นการแก้ปญั หาบนพืน้ ฐานแห่งการวิเคราะห์
(๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และนาเสนอข้อสรุปทัง้ แบบปากเปล่าและการเขียน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทีเ่ หมาะสม
(๔) ความสามารถในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีก่ ารงานทีร่ บั ผิดชอบในสาขาวิชาทีเ่ รียน
คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์
(๑) คิดและแสดงออกอย่างอิสระ รวมทัง้ สามารถมีปฏิสมั พันธ์ในการทางานร่วมกับ
กลุ่มหรือทีมงานอย่างสร้างสรรค์ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) ยอมรับข้อจากัดในความรูท้ ่ตี นมีและผลกระทบทีเ่ กิดจากการนาความรูท้ ่มี จี ากัด
มาใช้ในการวิเคราะห์และตีความ พร้อมทีจ่ ะแสวงหาความรู/้ คาแนะนาจากแหล่งต่างๆ เพิม่ เติมเมือ่ จาเป็น
(๓) มีความคิดริเริม่ ในการวางแผนเพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะของตน
(๔) สามารถแยกแยะผลการกระทาที่กระทบต่อผู้อ่นื และใช้หลักการด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในการประเมินการกระทาของตน พร้อมรับผิดชอบในการกระทาของตนเองหรือของกลุ่ม
๖.๒ ระดับที่ ๒ ปริ ญญาตรี
ผู้ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ที่ ๒ ปริญ ญาตรี โดยทัว่ ไปจะมีค วามรู้ค วามสามารถ
อย่างน้อยต่อไปนี้
(๑) ความรูท้ ค่ี รอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาทีศ่ กึ ษา ตลอด
ถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้อง
(๒) ความสามารถทีจ่ ะตรวจสอบปญั หาที่ซบั ซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้
ปญั หาได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ ของตนเองและความรูจ้ ากสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยอาศัยคาแนะนาแต่เพียงเล็กน้อย
(๓) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิตทิ เ่ี หมาะสมใน
การวิเคราะห์ และแก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกทีเ่ หมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์
ต่อผูร้ บั ข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่างๆ
(๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิง่ สาคัญคือ ความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนัน้ ๆ
๑๙

(๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการทีไ่ ม่มุ่งเน้นการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ สิง่ สาคัญคือ ความรู้
ความเข้าใจอย่ า งลึก ซึ้ง ในผลงานวิจ ยั ต่ า งๆ ในสาขา/สาขาวิช านัน้ ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความสาคัญของการวิจยั ในการขยายองค์ความรูใ้ นสาขา/
สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์
(๑) มีความคิดริเริม่ ในการแก้ไขปญั หา และข้อโต้แย้งทัง้ ในสถานการณ์ส่วนบุคคล
และของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ทเ่ี หมาะสมไปปฏิบตั ไิ ด้
(๒) สามารถประยุก ต์ค วามเข้าใจอันถ่ องแท้ใ นทฤษฏีและระเบียบวิธ ีการศึกษา
ค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปญั หาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่นื ๆ
(๓) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปญั หาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจากัดของธรรมชาติของความรูใ้ นสาขาวิชาของตน
(๔) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทนั สมัย และเพิม่ พูน
ความรูแ้ ละความเข้าใจของตนอยูเ่ สมอ
(๕) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูง ทัง้ ในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ
๖.๓ ระดับที่ ๓ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต
ผู้ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ที่ ๓ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต โดยทัว่ ไปจะมีค วามรู้
ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้
(๑) ความรู้ระดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บตั ิ และมีประสบการณ์ ในสาขาวิชา
ทัง้ ด้านวิชาการหรือวิชาชีพเป็นอย่างมาก
(๒) ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและการปฏิบตั ไิ ด้อย่างสร้างสรรค์ในการวางแผน
และการวิจยั ด้วยความรูค้ วามเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ ทัง้ จากภายในและภายนอกสาขาวิชา
(๓) ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิ คต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเทคนิคเชิง
ั หาต่ างๆ ตลอดจนเสนอแนะ
วิเ คราะห์อ่ ืน ๆ ในการค้นคว้า และรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นป ญ
ความคิดริเริม่ ใหม่ๆ ด้วยปากเปล่า ด้วยการเขียน และการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสารกับผู้ฟงั
กลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพและชุมชน
(๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหน้าทีก่ าร
งานและการประกอบวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์
(๑) สามารถนาความรูใ้ นภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ทัง้ ในและนอกสาขาวิชามา
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญั หาใหม่ๆ
(๒) แสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการริเริม่ ดาเนินการเรือ่ งสาคัญๆ
ในทีท่ างาน และในชุมชนโดยคานึงถึงผูอ้ ่นื โดยสอดคล้องกับค่านิยมและหลักแห่งจริยธรรม

๒๐

(๓) ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างในทางบวกต่อผูอ้ ่นื และมีภาวะผูน้ าในการดารงชีวติ
ในวงวิชาชีพและชุมชน
(๔) มีส่วนร่วมและช่วยในการริเริม่ วางแผนให้ผอู้ ่นื เพื่อให้ผคู้ นเหล่านัน้ มีพฒ
ั นา
การทีท่ นั ต่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพของตน
๖.๔ ระดับ ๔ ปริ ญญาโท
ผู้ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ที่ ๔ ปริญ ญาโท โดยทัว่ ไปจะมีค วามรู้ค วามสามารถ
อย่างน้อยต่อไปนี้
(๑) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทฤษฎี ผลการวิจยั และพัฒนาการล่าสุดในระดับ
แนวหน้าทางวิชาการหรือการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ และสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพัฒนาการเหล่านี้ต่อองค์
ความรูใ้ นสาขาวิชา
(๒) ความรอบรูแ้ ละความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจยั เพื่อศึกษาค้นคว้าใน
ระดับสูงเพื่อใช้ในวิชาการหรือการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ และจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการดาเนินการวิจยั
ทีส่ าคัญหรือทาโครงการค้นคว้าในวิชาชีพ
(๓) ความสามารถในการสังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลของการวิจยั และพัฒนา
การใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญั หาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
(๔) ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจยั โดยการเผยแพร่
ในรูปแบบของสื่อต่างๆต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ ในชุมชน
คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์
(๑) ศึกษาค้นคว้าปญั หาทางวิชาการหรือวิชาชีพทีซ่ บั ซ้อนอย่างสม่าเสมอ สามารถ
แก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยดุลยพินิจทีเ่ หมาะสม และใช้ทกั ษะเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ทจ่ี าเป็ น
ได้แม้ไม่มขี อ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นปญั หานัน้ ๆ
(๒) สามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปญั หาทัง้ ทีค่ าดการณ์
ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ และแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ าในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
(๓) ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุ นให้ผอู้ ่นื รูจ้ กั ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่าง
ั หาที่ยุ่ ง ยากซับ ซ้อ นและ
มีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมอัน เหมาะสมในการด าเนิ น การเกี่ย วกับ ป ญ
ละเอียดอ่อน ซึง่ อาจจะเกีย่ วข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม
(๔) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะ
ผูน้ าในการให้โอกาสและสนับสนุนผูอ้ ่นื ให้มกี ารพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๖.๕ ระดับ ๕ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชัน้ สูง
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง โดยทัวไปจะมี
่
ความรู้
ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้
(๑) การประยุกต์ใช้ความรูท้ ท่ี นั สมัยและใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จากผลงานวิจยั
ทีม่ อี ยูใ่ นการวิเคราะห์และแก้ไขปญั หาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้

๒๑

(๒) การประสานความร่วมมือกับผูอ้ ่นื ทัง้ ภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของ
ตนได้อย่างเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญั หาต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การให้คาแนะนาของตนเอง
(๓) การมีส่วนร่วมอย่างเต็มทีใ่ นกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุ่มทีจ่ ดั ขึน้
เพื่อดารงไว้และขยายองค์ความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพของตนให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ แสดงภาวะ
ผูน้ าและสนับสนุ นการพัฒนาผูร้ ว่ มงานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(๔) การติดตามและส่งเสริมผูอ้ ่นื อย่างเข้มแข็งในการประยุกต์ใช้การวินิจฉัยด้วย
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญั หาทีซ่ บั ซ้อนและมีความละเอียดอ่อนซึง่ อาจเกี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้งทางค่านิยม
คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์
(๑) สามารถประยุกต์ใช้ความรูท้ ท่ี นั สมัยและใช้ความเข้าใจผลงานวิจยั ทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
ถ่องแท้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปญั หาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้
(๒) สามารถประสานความร่วมมือกับผูอ้ ่นื ทัง้ ภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะ
ของตนได้อย่างเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญั หาต่างๆด้วยความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการให้คาแนะนาของตนเอง
(๓) มีกจิ กรรมของตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มทีจ่ ดั ขึน้ อย่างเต็มที่
เพื่อดารงไว้และขยายองค์ความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพของตนให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ แสดงภาวะ
ผูน้ าและสนับสนุ นการพัฒนาผูร้ ว่ มงานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(๔) ติดตามและส่งเสริมผูอ้ ่นื อย่างจริงจังในการประยุกต์ใช้การวินิจฉัยอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อจัดการกับปญั หาทีซ่ บั ซ้อนและละเอียดอ่อนซึง่ อาจเกีย่ วกับความขัดแย้ง
ทางค่านิยม
๖.๖ ระดับที่ ๖ ปริ ญญาเอก
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ที่ ๖ ปริญญาเอก โดยทัวไปจะมี
่
ความรู้ความสามารถอย่างน้ อย
ต่อไปนี้
(๑) ความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรูร้ ะดับสูงและการวิจยั ในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ
(๒) ความคุ้นเคยกับประเด็นปญั หาที่กาลังเกิดขึน้ ในระดับแนวหน้าของสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ รวมทัง้ ความท้าทายของประเด็นปญั หาเหล่านัน้ ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นปจั จุบนั และ
ต่อข้อสรุปทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันอยูแ่ ล้ว
(๓) การศึกษาค้นคว้าระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทฤษฎีและการวิจยั ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรูแ้ ละแปลความหมายขององค์ความรูใ้ หม่ทางการ
วิจยั ที่มลี กั ษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรือการใช้ทฤษฎีและการวิจยั ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ ท่ี
สาคัญต่อการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
(๔) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคนิคการวิจยั ทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
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(๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจยั จากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผล
ของโครงการและจากสิง่ ตีพมิ พ์หรือสื่อต่างๆ ทีอ่ า้ งอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์
(๑) สามารถประยุกต์ใช้ความรูร้ ะดับสูงและ/หรือความเข้าใจในวิช าชีพ เพื่อพัฒนา
ความรูแ้ ละการปฏิบตั ใิ นสาขาวิชาชีพของตนให้ก้าวหน้ายิง่ ขึน้ และให้การสนับสนุ นอย่างเต็มกาลัง
เพื่อพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจและกลยุทธ์ใหม่ๆ
(๒) สามารถแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ าในสาขาวิชาของตนในการแก้ไขปญั หาสาคัญที่
เกิดขึ้น รวมทัง้ แสดงความคิดเห็นและข้อ สรุปต่ อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) สามารถจัด การกับปญั หาทางจริยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริบทของวิชาการหรือ
วิชาชีพได้มนคงและรวดเร็
ั่
ว มีความคิดริเริม่ ในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปญั หาที่ม ี
ผลกระทบต่อชุมชน
๗. การทวนสอบมาตรฐาน
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒ ิก าหนดกรอบแนวทางให้ แก่ คณาจารย์ นั กศึกษา ผู้ใช้ บ ัณฑิต
และผู้ประเมินภายนอกรับรู้ถงึ มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังของบัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒติ ่างๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
เหล่านี้จะมีลกั ษณะกว้างๆและจะต้องแปลความหมายโดยผู้มปี ระสบการณ์ท่คี ุน้ เคยกับสาขา/สาขาวิชา
นัน้ ๆ ทัง้ ยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งรวมถึงของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติทด่ี ดี ว้ ย
การทวนสอบ หมายถึง การดาเนินการหาหลัก ฐานด้ว ยวิธ ีการใด ๆ เช่น การ
สังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิง่ ทีก่ าหนดขึน้ นัน้ ได้ม ี
การด าเนิ นการและบรรลุ เ ป้าหมายตามวัต ถุ ประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นั ก ศึ ก ษาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของความรั บ ผิ ด ชอบในระบบ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถาบันอุ ดมศึก ษาทุก แห่ ง ซึ่ง จะต้อ งดาเนินการที่ใ ห้ค วามมันใจได้
่
ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังเป็นทีเ่ ข้าใจตรงกันทัง้ สถาบันฯ และมีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสาเร็จ
นัน้ คือต้องมีการทวนสอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มกี ารทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูอ้ ย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
กลยุทธ์ทใ่ี ช้โดยปกติทวไปของสถาบั
ั่
นอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานที่
รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและ
หลัก สู ต รโดยบุ ค ลากรภายนอก และการรายงานเกี่ ย วกับ ทัก ษะของบัณ ฑิต โดยผู้ ใ ช้ บ ัณ ฑิต
การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะดาเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มคี วามร่วมมือทาง
การศึก ษา แต่ จ ะมีก ระบวนการอย่ า งไรนัน้ ขึ้น อยู่กับ รายละเอีย ดของการจัด การและความมี

๒๓

ประสิท ธิภ าพของการด าเนิ น การร่ ว มกัน อย่ า งไรก็ต ามสถาบัน อุ ด มศึก ษาที่เ ปิ ด สอนจะต้ อ ง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่าเสมอ
๘. ปัจจัยสู่ความสาเร็จที่ จาเป็ นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้าน
การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเกิดขึ้นได้หลายวิธ ี ดังนัน้ การบรรลุผ ล
สาเร็จในมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านจะต่างกัน การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ หมาะสม
กับรูปแบบต่างๆ ของการเรียนรู้ รวมทัง้ มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนัน้ ๆอย่าง
ต่อเนื่อง ปจั จัยดังกล่าวจะเป็ นสัดส่วนสาคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อให้
มันใจว่
่ าปจั จัยสู่ความสาเร็จเหล่านี้เป็ นที่เข้าใจของคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง และนาไปใช้ในการเรียน
การสอน
ปัจจัยสู่ความสาเร็จที่จาเป็ นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มีดงั นี้
๘.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
การพัฒนาด้านนี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
ปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒภิ าวะในการตัดสิน ใจ ยุทธศาสตร์ท่ใี ช้ในการ
พัฒนาจะรวมถึงการเป็นแบบอย่างทีด่ ี การวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผูอ้ ่นื ใน
สถานการณ์ต่างๆกัน การอภิปรายเป็ นกลุ่มในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่ายๆและทีซ่ บั ซ้อน
มากขึน้ จะช่วยให้นักศึกษาเห็นค่านิยมของตนเองได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ และเกิดความคิดโดยใช้ หลักการ
ทัวไปว่
่ า สิง่ ที่ตนเชื่อควรเป็ นแนวทางกาหนดพฤติกรรมของตนเองได้ หลักในการถ่ายทอดการเรียนรู้
จะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ท่เี ป็ นไปได้ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ท่นี ักศึกษาจะต้อง
เผชิญในชีวติ ภายหน้ าและในการทางาน แม้ว่าผลการเรียนรูด้ ้านนี้อาจถูกจัดเป็ นรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาทีส่ อนรวมทัง้
การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๘.๒ การแสวงหาความรู้
ปจั จัยสาคัญ คือ การจัดภาพรวมอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและเนื้อหา
สาระในการเรียนการสอนไว้ล่ วงหน้า และเมื่อมีขอ้ มูลใหม่เพิม่ ขึน้ ควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จดั ไว้
นัน้ และเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมของนักศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและนามาใช้ การใช้
เครื่องมือช่วยจาและการทบทวนเนื้อหาที่สาคัญเป็ นระยะๆจะช่วยให้มนใจได้
ั่
ว่าข้อมูลนัน้ จะอยู่ใน
ความทรงจาได้ในระยะยาว
๘.๓ การพัฒนาทักษะทางปัญญา
ปจั จัยสู่ความสาเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทัง้ หลักการทางทฤษฏีและ
การฝึ กปฏิบตั ิ การวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปญั หาต่างๆเป็ นลาดับขัน้ ตอนตามแผนที่วางไว้
และต้อ งฝึ ก ปฏิบตั ิใ นหลายสถานการณ์ รวมทัง้ ที่ค ล้ายคลึงกับสถานการณ์ ท่คี าดว่ าจะได้ใ ช้ใ น
อนาคตเพื่อ ช่ ว ยในการถ่ า ยทอดความรู้แ ละน าไปใช้ใ นสถานการณ์ ต่ า งๆตามความเหมาะสม
การพัฒนาความสามารถในการก าหนดและใช้ทกั ษะทางปญั ญาในการแก้ไ ขปญั หาใหม่ๆ ที่ไ ม่
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คาดคิดมาก่อน จาเป็ นต้องมีการทางานในการแก้ปญั หาแบบปลายเปิ ดโดยให้ความช่วยเหลือในการ
จาแนกแยกแยะ และการประยุกต์ใช้ความรูค้ วามเข้าใจ
เพื่อเป็ นการพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปญั หาได้อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษา
ควรถูกฝึกให้สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหม่ๆทีท่ า้ ทายและสามารถ
พัฒนาการจัดการกลยุทธ์ในการคิดของตนเองเมือ่ ต้องแก้ไขประเด็นปญั หาในลักษณะต่างๆ
๘.๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ปจั จัยสู่ความส าเร็จ คือ การมีโ อกาสในการเข้า ร่ว มกิจกรรมกลุ่ ม และได้ร บั ข้อ มูล
ป้อนกลับต่อผลการทางานทีส่ ร้างสรรค์ ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้านักศึกษา
ได้วเิ คราะห์พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดล้อมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเป็ นหลักในการแสดง
พฤติกรรมของตนเอง
การพัฒ นาความสามารถและความรับ ผิด ชอบส าหรับ การเรีย นรู้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จาเป็ น ต้อ งมอบหมายงานให้นัก ศึก ษาที่จะพัฒนาและกระตุ้น ความสามารถเหล่ านัน้ ด้ว ยความ
มุง่ หวังให้มผี ลงานทีก่ า้ วหน้าขึน้ ตามลาดับ
๘.๕ การพัฒนาทักษะการวิ เคราะห์เชิ ง ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปจั จัย สู่ค วามส าเร็จ คือ การจัดการสอนที่ม ีการฝึ กปฏิบ ัติเป็ นล าดับขัน้ ตอนตามที่
วางแผนไว้พร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับและคาแนะนาในการปรับปรุงทักษะทีจ่ าเป็ นทางด้านการคานวณ
อย่า งง่า ยๆ แก่ นัก ศึก ษา เพื่อ ปรับ ปรุง ทัก ษะที่จาเป็ น ทางคณิต ศาสตร์อ ย่า งง่า ยๆ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถ
ต่างกันในการใช้ทกั ษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึง่ บางคนต้องได้รบั การสอนเป็ น
พิเศษ ทัง้ นี้อาจทาได้โดยการสอนโดยตรงร่วมกับการฝึกปฏิบตั ิ และควรให้ความช่วยเหลื อในการ
พัฒนาทักษะเหล่านี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังซึง่ สูงขึน้ ตามลาดับ
๙. สถาบันที่จดั การเรียนการสอนและให้คณ
ุ วุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
สถาบันทีจ่ ะจัดการเรียนการสอนและให้คุณวุฒติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มอี านาจหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ หรือสถาบันสามารถกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
เพิม่ เติมจากทีก่ าหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
๒๕

ส่วนที่ ๒
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิ ชาต่ างๆ ในแต่ละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา เป็ นส่วนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย ซึง่ เป็ นกลไกในการนาแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปสู่การปฏิบตั ใิ ห้เป็ นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ
ผลการเรียนรูข้ องผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิต มีความสาคัญในสังคม
ปจั จุบนั ที่เป็ นสังคมฐานความรู้ เนื่องจากบัณฑิตจะต้องใช้ความรูใ้ นการประกอบอาชีพสร้างความ
มันคงให้
่
แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ และผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหนึ่งอย่างน้อย
ต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ขนั ้ ต่ าของสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ เพื่อ ให้ค วามมั ่นใจแก่ส งั คมได้ว่า
ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกคนมีความรูค้ วามสามารถที่เพียงพอในการทางานตามสาขา/สาขาวิชานัน้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สนับสนุ นการจัดทามาตรฐานคุณวุฒ ิ
สาขา/สาขาวิชาต่างๆ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานี้ ให้หลักประกันมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องทุกหลักสูตร
ทีด่ าเนินการตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒนิ ้ี และเป็ นประโยชน์ในการให้แนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และให้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจ
แก่ผเู้ รียนทีส่ นใจเข้าศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ผูต้ อ้ งการใช้บณ
ั ฑิต และผูป้ ระเมินหลักสูตร
๑.๑ มาตรฐานคุณวุฒขิ องสาขา/สาขาวิชา
หมายถึง กรอบทีก่ าหนดมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒขิ อง
สาขา/สาขาวิชาหนึ่ง ซึง่ จะกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานัน้ ปริญญา และองค์
ความรู้ท่เี ป็ นเนื้อหาที่จาเป็ นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับ คุณวุฒนิ ัน้ ๆ เพื่อเป็ น
หลักประกันว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒเิ ดียวกันจะมีผลการเรียนรูไ้ ม่น้อยกว่าที่กาหนด ในขณะเดียวกัน มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิ ชาจะเปิ ดกว้างและส่ งเสริ มให้ สถาบันอุดมศึกษาต่ างๆมีโอกาสบรรจุเนื้ อหาวิ ชาใน
ส่ วนที่ นอกเหนื อจากที่ กาหนดไว้ ได้ อย่ างอิ สระ เหมาะสม และตรงกับความต้ องการหรือ
เอกลักษณ์ ของแต่ ละสถาบันฯ ซึ่ งจะทาให้ สถาบัน ฯต่ างๆสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ อย่าง
หลากหลาย แต่มมี าตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรในระดับคุณวุฒแิ ละสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
ทีเ่ ทียบเคียงกันได้ (มีหวั ข้อตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ..........สาขา/สาขาวิชา........ใน
ภาคผนวก)
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๑.๒ การจัด ท ามาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิส าขา/สาขาวิช า คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาจะ
มอบหมายให้คณะผู้เชีย่ วชาญในแต่ละสาขา/สาขาวิชาร่ว มกัน พัฒนามาตรฐานคุณ วุฒ ขิ องแต่ล ะ
ระดับ คุณ วุฒ แิ ละสาขา/สาขาวิช า โดยใช้ก รอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ เป็ นแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา ซึ่งต้อ งคงลักษณะทางวิชาการของ
สาขา/สาขาวิชา สอดคล้องตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชาเดียวกันในระดับคุณวุฒเิ ดียวกันกับ
ประเทศต่า งๆ และค านึง ถึง ความต้อ งการของผู ้ม สี ่ว นได้ส ่ว นเสีย หรือ ผู ้เ กี่ย วข้อ ง ได้แ ก่
สถาบัน อุด มศึก ษาที่เ ปิ ด สอนสาขา/สาขาวิช านัน้ นัก ศึก ษา ผู้ท รงคุณ วุฒ ทิ างวิช าการ องค์ก ร
วิชาชีพ ผู้ใช้บณ
ั ฑิต ฯลฯ และให้ผู้มสี ่วนได้ส่ วนเสียเหล่านี้ได้มสี ่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น/
จัดทามาตรฐานคุณ วุฒสิ าขา/สาขาวิชา โดยจะมีการทบทวนเพื่อ ปรับปรุงให้เ หมาะสมทันสมัย
ทุก ๕ ปี ผู้มสี ่ว นได้ส่ว นเสียหรือ ผู้ส นใจสามารถร่ว มแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ใ นการปรับปรุงครัง้ ต่อไป
๑.๓ องค์ประกอบของมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา มีดงั นี้
(๑) ชื่อมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ชื ่อ ของมาตรฐานคุณ วุฒ ติ ้อ งแสดงระด บั และชื ่อ สาขาว ชิ า เช่น
“มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์” ในกรณีท่เี ป็ นกลุ่มสาขาวิชาที่มจี ุด
ร่วม ใช้ช่อื เป็ นสาขา เช่น “มาตรฐานคุณวุฒปิ ริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์”
(๒) ชื่อสาขาวิชา
ชื่อของสาขาวิชาต้องเป็ นสากล เป็ นที่ยอมรับโดยทัวไป
่
(๓) ชื่อปริญญา
ชื่อ ของปริญ ญาต้อ งเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปริญญา ซึ่งแสดงถึงระดับคุณวุฒแิ ละสายวิชา (สายวิชาการ/วิชาชีพ) ให้
แสดงชื่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทัง้ ชื่อเต็มและชื่อย่อ อาจแสดงชื่อสาขาวิชาตามที่ใช้ใน
หลักสูตรต่อท้าย เช่น ชื่อเต็ม “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” ชื่อย่อ “วท.บ.(เคมี)”
(๔) ลักษณะของสาขาวิชา
ลัก ษณะของสาขาวิชาต้อ งมีค วามเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีค วาม
ซับซ้อ นของเนื้ อ หาสาระ ระดับสติปญั ญาที่ต้อ งใช้ และปริม าณการเรีย นรู้ สอดคล้อ งกับระดับ
คุณวุฒกิ ารศึกษา และแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านอื่นๆ และการประกอบอาชีพ
(๕) คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ เป็ นลักษณะทีค่ าดหวังในตัวผูจ้ บการศึกษา
ที่ห ล่อ หลอมจากการเรีย นรูต้ ามที่กาหนดไว้ใ นมาตรฐานคุณ วุฒ สิ าขาวิช า จึง ต้อ งครอบคลุม
ลักษณะที่คาดหวังจากผลการเรียนรูท้ งั ้ ๕ ด้าน เป็ นอย่างน้อย
(๖) มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของสาขาวิชา เป็ นมาตรฐานที่พฒ
ั นาเชื่อมโยงมา
จากมาตรฐานผลการเรีย นรู อ้ ย่า งน้อ ย ๕ ด้า น ตามที่ก าหนดไว้ใ นกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิ
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ระดับอุด มศึก ษาแห่งชาติ ให้ม รี ายละเอีย ดเฉพาะเจาะจงกับสาขาวิช า สาขาวิชาอาจเพิม่ เติม
มาตรฐานผลการเรีย นรู ท้ ี ่จ าเป็ น ของสาขา เ ช่น มาตรฐานผลการเรีย นรู ด้ ้า นทัก ษะพิส ยั
ในสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาพลศึกษา เป็ นต้น
(๗) องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
องค์ก รวิช าชีพ ที่เ กี่ย วข้อ ง หมายถึง องค์ก รตามกฎหมาย ซึ่ง ก ากับ
มาตรฐานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การประกอบอาชีพ ของผู้ สาเร็จ การศึก ษา เช่น การรับ รองมาตรฐาน
หลักสูตร การขึน้ ทะเบียน/การออกแบบใบอนุ ญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ
(๘) โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูต รต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร และมีเ นื ้อ หาสาระส าค ญ
ั ของสาขาว ชิ าอย่า งครบถ้ว น ถ้า ต้อ งมี
ประสบการณ์ภาคสนาม เช่น ฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา ต้องระบุให้ชดั เจน
(๙) เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
เนื้อ หาสาระสาคัญ ของสาขาวิชาต้อ งสัมพันธ์ก บั ลักษณะของสาขาวิช า
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยกาหนดเป็ นกลุ่มเนื้อหาสาระ ไม่ระบุเป็ นชื่อรายวิชา เพื่อความเป็ นอิสระ
ในการจัดรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาที่จาเป็ น อาจกาหนดปริมาณการเรียนรูข้ นั ้ ต่ าของแต่ละกลุ่ม
เนื้อหาสาระ เป็นจานวนหน่วยกิตหรือสัดส่วนหน่วยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแต่ละสาขาวิชา
(๑๐) กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
กลยุท ธ์ก ารสอน หมายความรวมถึง การจัดเงื่อนไขการเรียนรู้ วิธกี ารสอน
เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ นอกจากต้อง
เลือกใช้กลยุทธ์ท่เี หมาะสมกับการเรียนรูแ้ ต่ละด้านแล้ว การเรียนรูด้ ้านเดียวกันในแต่ละสาขาวิชา
และแต่ละระดับคุณวุฒอิ าจมีความแตกต่างกัน มาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิชาจึงควรแสดงความสาคัญ
ของกลยุทธ์การสอน พร้อมทัง้ ให้ตวั อย่างกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสม ให้สามารถเลือกใช้ได้
การประเมิน ผลการเรีย นรู ข้ องนัก ศึก ษาเป็ น การวัด ผลสัม ฤทธิ ์ของ
นักศึกษาว่าได้พฒ
ั นาการเรียนรูไ้ ด้ในระดับต่างๆ ที่ไม่ต่ า กว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐาน
คุณวุฒจิ งึ ต้องให้แนวทางในการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการเรียนรูต้ ามกลยุทธ์ท่ใี ช้และอิง
พัฒนาการของผูเ้ รียน และแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาแต่ละคนได้
(๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน
เพื่อ ยืน ยัน หรือ สนับ สนุ น ว่า นัก ศึก ษาทุก คนมีผ ลสัม ฤทธิ ์การศึก ษาตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูเ้ ป็ นอย่างน้อ ย ซึ่งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
การให้ค ะแนนตรงตามความจริง การให้ข อ้ มูล ย้อ นกลับ ของผู ้ สาเร็จ การศึก ษา การประสบ
ความสาเร็จในการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒติ ้องให้แนวทางในการทวนสอบ
ที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช้ หรืออาจกาหนดวิธกี ารทวนสอบร่วมกัน เช่น การสอบออก
(Exit Exam) โดยใช้ขอ้ สอบซึ่งคณาจารย์สถาบันต่างๆ ในสาขาวิชาร่วมกันจัดทา
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(๑๒) คุณสมบัตผิ ู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
คุณสมบัตผิ ู้เข้า ศึกษาเป็ นปจั จัยสาคัญในการศึก ษาจนจบการศึกษาและ
ประกอบอาชีพ ตรงตามสาขาวิชา ผู้เ ข้า ศึก ษาจึง ต้อ งมีค วามสามารถและความเหมาะสม การ
กาหนดคุณ สมบัต จิ งึ มีลกั ษณะเป็ นเงื่อนไขและอาจให้ขอ้ แนะนาเพิม่ เติม ส่ว นการเทียบโอนผล
การเรียนรูค้ วรให้แนวทางเพื่อประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายของนักศึกษา การเทียบโอนหน่ วยกิต
และแนวทางสนับสนุ นการศึก ษาตลอดชีวติ ที่นักศึกษาได้ประโยชน์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
เช่นเดียวกับนักศึกษาในการเรียนรูต้ ามระบบปกติ
(๑๓) อาจารย์และบุคลากรสนับสนุ น
อาจารย์ป ระจาเป็ น ป จั จัย สาคัญ ต่อ การพัฒ นาการเรีย นรูข้ องนัก ศึก ษา
มาตรฐานคุณ วุฒติ ้อ งกาหนดจานวนและคุณสมบัตขิ องอาจารย์ที่เหมาะสมสาหรับสาขาวิชา ไม่
ด้อ ยกว่าหลัก เกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูต ร
นอกจากนี้ ต้องกาหนดสัดส่วนจานวนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าที่เหมาะสม
ซึ่งอาจแตกต่างจากเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน และสัดส่ว นจานวนบุค ลากรสนับสนุ นต่อ
จานวนนัก ศึก ษาเต็มเวลาเทีย บเท่าที่เ หมาะสม เพื่อ ให้การบริหารจัดการเรียนการสอนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๑๔) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ระบุท รัพ ยากรสนับสนุ น การเรีย นการสอนที่จาเป็ น ต่อ การจัด การเรีย น
การสอนที่มคี ุณภาพ และแนวทางในการจัดการกับทรัพยากรที่มอี ยู่ การจัดหาทรัพยากรเพิม่ เติม
ให้สามารถใช้ทรัพยากรสนับสนุ นได้เต็มประสิทธิภาพและอย่างเพียงพอ
(๑๕) แนวทางในการพัฒนาอาจารย์
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาอาจารย์ ทัง้ อาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่า ทัง้
ด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน การวัดและประเมินผลการสอน โดยกาหนดจานวนครัง้ หรือ จานวนชั ่วโมงที่อ าจารย์ค วร
ได้รบั การพัฒนาในแต่ละปี
(๑๖) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานคุณ วุฒ สิ าขา/สาขาวิช า ต้อ งกาหนดหลัก เกณฑ์ก ารประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา โดย
การกาหนดตัวบ่งชี้ท่แี สดงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑๖.๑ การดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูต รและการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องในทุกประเด็นกับมาตรฐานคุณวุฒ ิสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๒ การวางแผนดาเนินการหลักสูตร โดยมีการจัดทารายละเอียดของ
หลัก สูต ร รายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอีย ดประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า มี) ตามแบบ
มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ตามลาดับ (ดูภาคผนวก)
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๑๖.๓ การด าเนิน การตามแผน โดยม กี าร จ ดั ท ารายงานผลการ
ดาเนินการรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลาดับ (ดูภาคผนวก)
๑๖.๔ การพัฒ นาปรับ ปรุง การจัด การเรีย นการสอน กลยุท ธ์ ก ารสอน
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานปี ก่อนหน้า
๑๖.๕ การทวนสอบว่า นัก ศึก ษาบรรลุม าตรฐานผลการเรีย นรูต้ ามที่
กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาเป็ นอย่างน้อย
(๑๗) การนามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบตั ใิ นหลักสูตร/โปรแกรม
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(๑๘) การเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิสาขา/สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กาหนด
(๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
ระบุช่อื บุคคลและตาแหน่ งทางวิชาการ (ถ้ามี) พร้อมสถานที่ทางานของ
คณะกรรมการ
๑.๔ การจัดทามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาใด คณะผู้เชี่ยวชาญต้องศึกษาทาความ
เข้า ใจมาตรฐานผลการเรีย นรูแ้ ต่ล ะด้า นของระดับ คุณ วุฒ ทิ ี่จ ะจัด ทามาตรฐานคุณ วุฒ ิ รวมทัง้
ลักษณะของหลักสูตรและคุณ ลัก ษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของระดับคุณวุฒนิ นั ้ ตามทีไ่ ด้กล่าว
ไว้ในส่วนที่ ๑ โดยอาจเพิม่ เติมมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ค่ี ณะผูเ้ ชีย่ วชาญต้องการให้บณ
ั ฑิตในสาขา/
สาขาวิชาของตนมีคุ ณ ลัก ษณะเด่นหรือ พิเ ศษกว่าบัณฑิต ในสาขา/สาขาวิชาอื่นในระดับคุ ณวุฒ ิ
เดีย วกัน นอกจากนี้ ค ณะผู้เ ชี่ยวชาญอาจก าหนดตัว บ่ง ชี้และเกณฑ์ก ารประเมินเพิ่ม เติมจากที่
กาหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายในและประกัน คุณภาพภายนอก รวมถึงเพิม่ เติมหลักเกณฑ์
การประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรจากทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ดว้ ยก็ได้
๑.๕ เมือ่ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ.................สาขา/
สาขาวิชาใดแล้วจะเสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของระดับคุณวุฒใิ นสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ ต่อไป
๒. การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
๒.๑ รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คาอธิบาย
ภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้บณ
ั ฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรนัน้ ๆ โดยจะถ่ายทอดผลมาตรฐานการเรียนรูท้ ่คี าดหวังของบัณฑิตที่กาหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒอิ ุดมศึกษาระดับชาติ และมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสู่
การปฏิบตั ใิ นหลักสูตร ซึง่ แต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิม่ เติมนอกเหนือจากที่
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กาหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์
ผูส้ อนจะต้องร่วมมือกันวางแผนการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลัก สูต รจะช่ ว ยอธิบ ายให้นัก ศึก ษาทราบว่ าตนต้อ งเรียนวิช า
อะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธกี ารสอน วิธกี ารเรียนรู้ ตลอดจนวิธกี ารวัดและประเมินผลทีจ่ ะทาให้มนใจว่
ั่ า
เมือ่ เรียนสาเร็จแล้วจะบรรลุผลการเรียนรูต้ ามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร ทัง้ ยังแสดงความสัมพันธ์ของ
หลัก สู ต รกับ องค์ ป ระกอบในการเรีย นเพื่อ น าไปสู่ คุ ณ วุ ฒ ิต ามที่ก าหนดในมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยให้นกั ศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรทีเ่ หมาะกับรูปแบบการเรียนรูแ้ ละ
ความต้องการของตนเองได้ รวมทัง้ ผู้ใช้บณ
ั ฑิตสามารถใช้ประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้า
ทางาน
๒.๒ การจัดทารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒแิ ต่ละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวธิ กี ารจัดทารายละเอียดของ
หลักสูตร ๒ วิธดี งั นี้
วิ ธีที่ ๑ กรณี ที่กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับ
คุณวุฒิของสาขา/สาขาวิ ชานัน้ แล้ว
เมือ่ สถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒใิ ดของ
สาขา/สาขาวิชาใดให้ดาเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน ฯในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวข้อต่างๆทีก่ าหนดในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ ....... สาขา/สาขาวิชา.................
(๒) แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ..............สาขา/สาขาวิชา..........ตาม
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ.......สาขา/สาขาวิชา.............. อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ ซึง่ เป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มผี ู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็ นกรรมการ
ด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับ ......
สาขา/สาขาวิช า.............โดยมีห ัว ข้อ ของหลัก สูต รอย่า งน้ อ ยตามที่กาหนดไว้ใ นแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา ............ตามข้อ (๒) นัน้ ในหัวข้อ
ผลการเรียนรูท้ ่คี าดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ก่ี าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับ.....
สาขา/สาขาวิชา...........นัน้ แล้ว สถาบันฯอาจเพิ่ มเติ มผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯต้ องการให้
บัณฑิ ตสาขา/สาขาวิ ชา ............ในระดับคุณวุฒินัน้ ของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพิ เศษกว่า
บัณฑิ ตในสาขา/สาขาวิ ชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบัน ฯอื่นๆ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ปรัชญาและปณิ ธานของสถาบันฯ และเป็ นที่ ส นใจของบุค คลที่ จะเลือกเรีย นหลักสูตรของ
สถาบันฯหรือผู้ใช้ บณ
ั ฑิ ตสนใจที่ จะรับบัณฑิ ตเข้ าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยให้แสดง
แผนที่ การกระจายความรับผิ ดชอบต่ อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum
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Mapping) เพื่ อ ให้ เ ห็น ว่ า แต่ ละรายวิ ช าในหลัก สู ต รมี ค วามรับ ผิ ด ชอบหลัก หรื อ ความ
รับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด
วิ ธี ที่ ๒ กรณี ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยัง มิ ไ ด้ ป ระกาศมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดับ
.............สาขา/สาขาวิ ชานัน้
เมือ่ สถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒใิ ดของ
สาขา/สาขาวิชาใดให้ดาเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(๒) แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒใิ ด
ระดับหนึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึง่ ประกอบด้วยอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลัก สู ต รอย่ า งน้ อ ย ๒ คน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิห รือ ผู้ เ ชี่ย วชาญในสาขา/สาขาวิช านั ้น ๆ ซึ่ง เป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มผี ู้แทนองค์กรวิชาชีพ ร่วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้ อย ๑ คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒขิ องสาขา/สาขาวิชานัน้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒริ ะดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ โดยมีหวั ข้ออย่างน้ อ ยตามที่กาหนดไว้ในแบบ
มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา................ตามข้อ (๒)
นัน้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของ
ระดับคุณวุฒทิ ่จี ะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ของระดับคุณวุฒนิ นั ้ ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในส่วนที่ ๑ สถาบันอาจเพิ่ มเติ มมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ซึ่งสถาบัน ฯต้ องการให้ บณ
ั ฑิ ตในระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิ ชา...............ของตนมี
คุณ ลักษณะเด่ นหรื อ พิ เศษกว่ าบัณ ฑิ ตในระดับคุณ วุฒิ และสาขา/สาขาวิ ช าเดี ย วกันของ
สถาบันอื่นๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามปรัชญาและปณิ ธานของสถาบัน และเป็ นที่สนใจของบุคคล
ที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตสนใจจะรับบัณฑิ ตเข้าทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา โดยให้ แสดงแผนที่ การกระจายความรับผิ ดชอบต่ อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิ ชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้ เห็นว่าแต่ ละรายวิ ชาในหลักสูตรมีความรับผิ ดชอบ
หลักหรือ รับผิ ด ชอบรองต่ อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง นอกจากนี้ สถาบันอาจ
กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิ นเพิ่ มเติ มจากที่กาหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอก รวมทัง้ เพิ่ มเติ มหลักเกณฑ์การประเมิ นเพื่อการเผยแพร่
หลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ด้วยก็ได้
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๓. การจัดทารายละเอียดของรายวิ ชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)
๓.๑ รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละ
รายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็ นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึง่ แต่ละรายวิชาจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหา
ความรูใ้ นรายวิชา แนวทางการปลูกฝงั ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รบั
การพัฒนาให้ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน วิธกี ารเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือ
อ้างอิงทีน่ กั ศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยงั กาหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง
๓.๒ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม หมายถึง ข้อมูลเกีย่ วกับแนวทางการบริหาร
จัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึ กงาน ออกฝึ กภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
ซึง่ จะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกาหนด
ไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดาเนินการของกิจกรรมนัน้ ๆตลอดจนความรู้
ความเข้าใจทีน่ ักศึกษาจะได้รบั จากการออกฝึ ก มีการกาหนดกระบวนการหรือวิธกี ารในการปลูกฝงั
ทัก ษะต่ างๆตลอดจนคุ ณลัก ษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รบั การพัฒนาให้ประสบความสาเร็จตาม
จุดมุ่งหมายรวมทัง้ เกณฑ์ก ารวัด และประเมิน ผลนักศึกษาและการประเมินการด าเนินการตาม
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
๓.๓ สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้อาจารย์ผสู้ อนรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) โดยมีหวั ข้อ
อย่ า งน้ อ ยตามแบบ มคอ.๓ รายละเอี ย ดของรายวิช า และแบบ มคอ.๔ รายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
๔. การขออนุมตั ิ หลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมตั หิ ลักสูตร ซึง่ ได้จดั ทาอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทาและอนุ มตั ิ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงาน
(ถ้ามี) ให้ชดั เจน
๕. การเสนอหลักสูตรต่ อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบัน อุ ดมศึก ษาต้อ งเสนอหลักสูต รซึ่ง สภาสถาบัน อุ ด มศึก ษาอนุ ม ตั ิใ ห้เ ปิ ด สอนแล้ว
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯอนุมตั ิ
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๖. การบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทงั ้ ด้านวิชาการและวิธกี ารสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้ อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กาหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน
๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจยั ให้เพียงพอทีจ่ ะ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทัง้ อาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่ วยงานอื่นเพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพ
๖.๓ สถาบันอุ ดมศึก ษาต้องจัดให้มกี ารประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุ ม
มาตรฐานผลการเรียนรูใ้ นทุกๆด้านตามทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนัน้ ๆ
๗. การจัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา (Course Report) รายงานผลการ
ดาเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม (Field Experience Report) (ถ้ามี) และรายงานผล
การดาเนิ นการของหลักสูตร (Programme Report)
๗.๑ การรายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา (Course Report) หมายถึง การ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้ส อนแต่ล ะรายวิชาเมื่อ สิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานัน้ ๆว่า ได้ดาเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้
เหตุผลและข้อเสนอ แนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครัง้ ต่อไป
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จานวนนักศึกษาตัง้ แต่เริม่ เรียนจนสิน้ สุด ปญั หา
ในด้านการบริห ารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเ คราะห์ผ ลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผูป้ ระเมินภายนอก รวมทัง้ การสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต การ
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชา โดยมีหวั ข้อ อย่างน้ อยตามแบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
(ดูภาคผนวก)
๗.๒ การรายงานผลการด าเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม (Field
Experience Report) หมายถึง การรายงานผลการฝึ กงาน ออกฝึ กภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา
ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนทีว่ างไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหาก
ไม่เป็ นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงการฝึ กงาน ออกฝึ กภาคสนาม
หรือ สหกิจศึกษาในครัง้ ต่อไป รายงาน นี้จะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตัง้ แต่เริม่
จนสิ้นสุด ปญั หาด้านการบริหารจัดการและสิง่ อานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน
การฝึกของนักศึกษา/อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ /พนักงานพีเ่ ลี้ยง โดยมีหวั ข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๖
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
๗.๓ การรายงานผลการดาเนิ นการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง
การรายงานผลประจาปีโดยผูป้ ระสานงานหลักสูตรหรือผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
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จัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสถาบันทีม่ ผี ลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการ
ดาเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่ม ี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้ใ ช้บณ
ั ฑิต ตลอดจนข้อ เสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทัง้ แผนปฏิบ ัติก ารในการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และ
ใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็ นระยะๆ และเป็ นข้อมูลใน
การรับรองหลักสูตรจากผูป้ ระเมินภายนอกได้ดว้ ย
(๑) เมื่ อสิ้ นสุดการจัด การการเรียนการสอนของแต่ ละภาคการศึ กษา/ปี
การศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูข้ องแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาให้อาจารย์ผสู้ อนจัดทารายงาน
ผลการดาเนินการของรายวิชาทีส่ อน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูใ้ นรายวิชาทีต่ น
รับผิดชอบพร้อมปญั หา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิท ธิผลการดาเนินงานและจัดทารายงานประจาภาคการศึกษาของแต่ละภาค
การศึกษา โดยมีหวั ข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา) และ
รายงานผลการด าเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๖ และเมื่อ สิ้น ปี
การศึกษาให้จดั ทารายงานในภาพรวมประจาปี การศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์
การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปญั หาอุปสรรคที่เกิดขึน้ และหากจาเป็ นจะต้องปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทาได้ โดยมีหวั ข้อ อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗
(รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร)
(๒) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่น หลักสูตร ๔ ปี ครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ปี) ให้
ผู้รบั ผิดชอบหลัก สูต ร หรือ ผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมาย วิเ คราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูต้ ามทีค่ าดหวังไว้หรือไม่ และนาผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาต่ อไป โดยมีหวั ข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ เช่นเดียวกับการ
รายงานผลการดาเนินการของแต่ละภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๘.๑ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มกี ารประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
แต่ละหลักสูตรจะต้องมีตวั บ่งชี้ทเ่ี กี่ยวข้องและเกณฑ์การประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอกกาหนดเป็ นอย่างน้อย โดยสถาบันฯจะกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
การประเมินเพิม่ เติมก็ได้
๘.๒ กรณีท่สี าขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานคุ ณวุฒริ ะดับ
คุณวุฒขิ องสาขา/สาขาวิชานัน้ แล้ว นอกจากตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องและเกณฑ์การประเมินตามที่การ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกาหนดแล้ว อาจมีตวั บ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินเพิม่ เติมตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานระดับคุณวุฒขิ องสาขา/สาขาวิชานัน้ ซึ่งสถาบันฯจะ
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ก าหนดตัว บ่ง ชี้แ ละเกณฑ์ก ารประเมิน เพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิของสาขา/
สาขาวิชานัน้ ๆ ด้วยก็ได้
๘.๓ สถาบันฯ จะต้องรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งรวมถึง
การประกันคุณภาพหลักสูต รตาม ๘.๑ และ/หรือ ๘.๒ ด้วย ต่อสภาสถาบันฯ ต่ อคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และต่อสาธารณะ
๘.๔ สถาบันฯจะต้องนาผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้บณ
ั ฑิตมีผลการเรียนรูต้ ามทีค่ าดหวังเสมอ
๙. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึก
ในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชน์ ต่อ การกากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา การรับรองคุณวุฒเิ พื่อกาหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือ น (ก.พ.) การรับรองคุณ วุฒเิ พื่อ การศึกษาต่ อ หรือ ทางานในต่ างประเทศ และเป็ นข้อ มูล
สาหรับผูป้ ระกอบการ สังคม และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและ
มาตรฐานได้โดยสะดวก ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒฯิ ซึ่งบันทึกในฐานข้อ มูล หลักสูต รเพื่อ การเผยแพร่ (Thai
Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯได้เปิ ดสอนไปแล้วอย่ างน้ อยครึ่งระยะเวลาของ
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๙.๑ เป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุ มตั ิ
หลักสูตรนัน้
๙.๒ ผลการประเมิน คุณ ภาพภายในตามตัว บ่ง ชี้ที่กาหนดไว้ใ นรายละเอีย ด
ของหลัก สูต รซึ่ง สอดคล้อ งกับ การประกัน คุ ณ ภาพภายในจะต้ อ งมีค ะแนนเฉลี่ย ระดับ ดีข้ึน ไป
ต่อเนื่องกัน ๒ ปี นับตัง้ แต่เปิดสอนหลักสูตรทีไ่ ด้พฒ
ั นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุ ดมศึกษา
แห่งชาติ เว้นแต่หลักสูตรใดทีม่ าตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาได้กาหนดตัวบ่งชีแ้ ละ/หรือเกณฑ์การ
ประเมินเพิม่ เติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่มี าตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชานัน้ ๆกาหนด จึงจะได้รบั การเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึง่ ระยะเวลาของหลัก สูตร ๑ ปี
หรือ น้ อ ยกว่ า ให้พ ิจ ารณาผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายในของปี แ รกที่เ ปิ ด สอนด้ว ยหลัก เกณฑ์
เดียวกัน
๙.๓ หลักสูตรใดที่ไม่ได้รบั การเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการปรับปรุง
ตามเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกาหนดจากผลการประเมินต่อไป
๙.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รบั การเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกากับดูแลให้
มีการรักษาคุณภาพให้มมี าตรฐานอยูเ่ สมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลีย่ อยู่
ในระดับดีขน้ึ ไป หรือเป็ นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ กาหนดทุกปี หลังจากได้รบั
การเผยแพร่ หากต่ อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุ ณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่
๓๖

เป็ นไปตามที่กาหนด ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนัน้ จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานัน้ จะได้มกี ารปรับปรุง ตาม
เงือ่ นไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. การกากับดูแล ติ ดตาม และประเมิ นผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการให้มกี ารกากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ น
ไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์และแนวปฏิบตั ขิ องประกาศฉบับนี้

๓๗

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก

ง

มคอ. ๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.........

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิ ชา หมายถึง กรอบที่กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรูข้ อง
บัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชา ปริญญา และองค์ความรูท้ ่เี ป็ นเนื้ อหาเท่าที่จาเป็ นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและ
ระดับคุณวุฒนิ ัน้ ๆ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผู้ท่สี าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒเิ ดียวกันจะมีผลการเรียนรูไ้ ม่น้อยกว่าที่กาหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐาน
คุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาจะเปิ ดกว้างและส่งเสริ มให้ สถาบันต่ างๆมีโอกาสบรรจุเนื้ อหาวิ ชาในส่วน
ที่นอกเหนื อจากที่ กาหนดไว้ได้อย่างอิ สระ เหมาะสม และตรงกับความต้ องการหรือเอกลักษณ์
ของแต่ ล ะสถาบัน ซึ่ง จะท าให้ส ถาบัน ต่ า งๆสามารถพัฒ นาหลัก สู ต รได้อ ย่ า งหลากหลาย แต่ ม ี
มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒเิ ดียวกันทีเ่ ทียบเคียงกันได้
นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒ ิของสาขา/สาขาวิชายังได้กาหนดเงื่อนไข ข้อ แนะนา ในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนทีส่ ถาบันอุดมศึกษาต้องนาไปปฏิบตั ิ เพื่อให้หลักประกันว่า หลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
มคอ.๑ เป็ นแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดให้คณะผู้เชี่ยวชาญใช้ในการจัดทา
มาตรฐานคุ ณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาต่ างๆ ให้ส อดคล้อ งกับประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาใดตามที่
คณะผู้เ ชี่ยวชาญเสนอแล้ว จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้มาตรฐานคุณวุฒดิ งั กล่าวเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุง ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร

มคอ. ๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิ ชา…………
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิ ชา
๒. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ให้ระบุช่อื เต็มและอักษรย่อของปริญญาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน สาหรับ
ชื่อภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ของสถาบันฯ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของสถาบัน ฯ ซึง่ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การกาหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกากับ) หรือตามหลักเกณฑ์
การกาหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิ ชา
ระบุลกั ษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกีย่ วข้องกับสาขา/สาขาวิชาอื่น (ถ้ามี)
๔. คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์
ต้องสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของระดับคุณวุฒทิ จ่ี ะกาหนดมาตรฐาน
ตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ ๑ ข้อ ๖
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้ระบุคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถของบัณฑิตซึ่งเป็ นผลการเรียนรู้ (Learning
Outcomes) ขัน้ ต่าทีม่ งุ่ หวังของมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา และต้องสะท้อนให้เห็นว่าได้นามาตรฐาน
ผลการเรีย นรู้อ ย่า งน้ อ ย ๕ ด้า นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติพ ัฒ นาไปสู่
มาตรฐานผลการเรียนรูใ้ นมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒทิ ต่ี ้องการพัฒนามาตรฐาน
(รายละเอียดปรากฏในส่ วนที่ ๑ ข้อ ๔.๓) โดยอาจเพิ่มเติมคุ ณลักษณะเฉพาะของบัณฑิต ในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒนิ นั ้ ๆ ทีแ่ ตกต่างจากบัณฑิตระดับคุณวุฒเิ ดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอื่น
๖. องค์กรวิ ชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ให้ระบุเฉพาะองค์กรวิชาชีพทีร่ บั รองหลักสูตรตามกฎหมาย
๗. โครงสร้างหลักสูตร
ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถ้าต้องมีประสบการณ์
ภาคสนาม เช่น ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ให้ระบุให้ชดั เจน
๘. เนื้ อหาสาระสาคัญของสาขา/สาขาวิ ชา
ให้กาหนดปริมาณเนื้อหาสาระสาคัญขัน้ ต่ า เป็ นสัดส่วนหรือหน่ วยกิตตามลักษณะของแต่ละสาขา/
สาขาวิชา
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผลการเรียนรู้ ให้ระบุ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน ให้แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการเรียนการสอนทีจ่ ะปลูกฝงั
ให้นกั ศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามทีก่ าหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ข้อ ๕)
๙.๒ กลยุทธ์ก ารประเมิน ผลการเรียนรู้ ให้ร ะบุแ นวทางการวัดและประเมิน ผลการเรีย นรู้
ด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามทีม่ งุ่ หวัง
๑

มคอ. ๑
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาต้องกาหนดให้มรี ะบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่า นักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุ ณวุฒ ิ ระดับ............
สาขา/สาขาวิชา ...... เป็ นอย่างน้ อย โดยอาจจัดทาการทวนสอบในระดับรายวิชาทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ และระดับหลักสูตร เมื่อได้ดาเนินการทวนสอบแล้ว ให้จดั ทารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็ น
หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
๑๑. คุณสมบัติผเ้ ู ข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาให้ชดั เจนและกาหนดแนวทางเพื่อประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้าย
ของนักศึกษา การเทียบโอนหน่ วยกิต และแนวทางสนับสนุ นการศึกษาตลอดชีว ิต โดยที่ นักศึกษา
ได้ประโยชน์และมีมาตรฐานผลการเรียนรูเ้ ช่นเดียวกับนักศึกษาทีเ่ รียนตามระบบปกติ
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้แสดงข้อมูลของคณาจารย์ทงั ้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยให้กาหนดคุณวุฒ ิ คุณสมบัติ
และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ให้ระบุสดั ส่วนบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอน
ต่อนักศึกษา (ถ้ามี)
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้ระบุทรัพยากรทีส่ นับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
ให้ระบุแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ โดยเฉพาะด้านกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้ระบุตวั บ่งชีท้ เ่ี กีย่ วข้องและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
๑๖. การนามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิ ชา..............สู่การปฏิ บตั ิ
ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานามาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ.................................สาขา/
สาขาวิชา................สู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
๑๖.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวข้อต่าง ๆ ทีก่ าหนดในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ..........สาขา/สาขาวิชา.................
๑๖.๒ แต่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูต รระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับ.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้ อย ๕ คน โดยมี
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขา/สาขาวิชา.............
ซึ่ง เป็ น บุ ค คลภายนอกอย่า งน้ อ ย ๒ คน หากมีอ งค์ก รวิช าชีพ ให้ม ีผู้ แ ทนองค์ก รวิช าชีพ ร่ว มเป็ น
กรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
.........สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหวั ข้อของหลักสูตรอย่างน้ อยตามที่กาหนดไว้ในแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๒

มคอ. ๑
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามข้อ ๑๖.๒ นัน้ ในหัวข้อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับ..........สาขา/สาขาวิชา...........แล้ว สถาบัน อุดมศึกษาอาจเพิม่ เติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่งึ
สถาบันฯต้องการให้บณ
ั ฑิตระดับ................สาขา/สาขาวิชา ............ของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือ
พิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒแิ ละสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็ นไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบันฯ และเป็ นทีส่ นใจของบุคคลทีจ่ ะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูท้ ส่ี นใจจะ
รับบัณฑิตเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบต่อ มาตรฐาน
ผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นใด
๑๖.๔ จัดทารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหวั ข้ออย่างน้อยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลาดับ พร้อมทัง้ แสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทาให้เกิดผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯต้องมอบหมายให้ ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชา รวมทัง้ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯอนุ มตั ริ ายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จดั ทา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทาและ
อนุ มตั ริ ายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ให้ชดั เจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึง่ สภาสถาบันฯอนุ มตั ใิ ห้เปิดสอน
แล้วให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯอนุมตั ิ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันฯ อนุ มตั ิตามข้อ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลัก สูต ร รายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอีย ดของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูข้ องแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผสู้ อนจัดทารายงานผลการ
ด าเนิ น การของรายวิช า ซึ่ง รวมถึ ง การประเมิน ผล และการทวนสอบผลการเรีย นในรายวิช า
ที่ต นรับ ผิด ชอบพร้อ มปญั หา/อุ ป สรรคและข้อ เสนอแนะ โดยมีห วั ข้อ อย่ า งน้ อ ยตามแบบ มคอ.๕
(รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเ คราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลการ
ดาเนินการ และจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปี การศึกษาเมื่อสิ้นปี
การศึกษา โดยมีหวั ข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ใน
การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปญั หาอุปสรรคที่
เกิดขึน้ และหากจาเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทาได้
๑๖.๙. เมือ่ ครบรอบหลักสูตร ให้จดั ทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร โดยมีหวั ข้อและ
รายละเอียดอย่างน้ อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการ
๓

มคอ. ๑
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในแต่ละปี การศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุ มาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามที่คาดหวังไว้
หรือ ไม่ รวมทัง้ ให้นาผลการวิเ คราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูต รและ/หรือ การดาเนินการของ
หลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึ กใน
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชน์ ต่อการกากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองคุณวุฒเิ พื่อกาหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) การรับรองคุ ณวุ ฒ ิเพื่อการศึกษาต่ อหรือท างานในต่ างประเทศ และเป็ นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการ
สังคมและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน ได้โดยสะดวก
ให้สานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาเผยแพร่ หลัก สูต รที่ม ีคุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒฯิ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register:
TQR) เมือ่ สถาบันฯได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึง่ ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๗.๑ เป็ นหลักสูตรทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิ ดสอนและได้แจ้ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบัน อุดมศึกษาอนุ มตั ิ
หลักสูตรนัน้
๑๗.๒ ผลการประเมินคุ ณภาพภายในตามตัว บ่ง ชี้ท่ีกาหนดไว้ใ นรายละเอีย ดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ย ระดับดีขน้ึ ไปต่อเนื่องกัน ๒
ปี นับตัง้ แต่เปิ ดสอนหลักสูตรที่ได้พฒ
ั นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุด มศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาได้กาหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิม่ เติม
ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่มี าตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ ๆกาหนด
จึงจะได้รบั การเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึง่ ระยะเวลาของหลักสูต ร ๑ ปีหรือน้อยกว่าให้พจิ ารณาผล
การประเมินคุณภาพภายในของปีแรกทีเ่ ปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
๑๗.๓ หลักสูตรใดทีไ่ ม่ได้รบั การเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการปรับปรุงตาม
เงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกาหนดจากผลการประเมินต่อไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รบั การเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกากับดูแลให้ม ี
การรักษาคุณภาพให้มมี าตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับดีข้นึ ไป หรือเป็ นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ กาหนดทุกปี หลังจากได้รบั การ
เผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็ นไปตามที่
กาหนด ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอน
การเผยแพร่ ห ลัก สู ต รนั ้น จนกว่ า สถาบัน อุ ด มศึก ษานั ้น จะได้ ม ีก ารปรับ ปรุ ง ตามเงื่อ นไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๘. รายชื่อและหน่ วยงานของคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา…..
สาขา/สาขาวิ ชา.........
๑๙. ภาคผนวก (ถ้ามี)
๔

มคอ. ๑
แผนภูมิแสดงการนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิ ชาสู่การปฏิ บตั ิ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

สกอ

ไม่
ใช่
๑

เกณฑ์กาหนดชื่อปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชาต่าง ๆ

๕ ปี

หลักเกณฑ์การเทียบโอน
เกณฑ์/แนวทางอื่น ๆ

สถาบันอุดมศึกษา
?

ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ทุกปี

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

เสนอ

ติ ดตามการ
ดาเนิ นการ
ตาม TQF

ใช่
เผยแพร่
หลักสูตรที่
ดาเนิ นการ
ได้มาตรฐาน
TQF
บันทึกไว้ใน
ฐานข้อมูล
TQR

สภาสถาบัน
อนุมตั ิ

เสนอ
รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์
ของภาคสนาม (ถ้ามี)
(Course + Field Experience
Specifications)

รายงานประจาภาค/ประจาปีการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report)

รายงานรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)
(Course + Field Experience Reports)

กระบวนการเรียนการสอน
(ทีท่ าให้บรรลุผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุง่ เน้นผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตได้รบั การพัฒนาให้มมี าตรฐานผลการเรียนรูต้ ามทีก่ าหนด
ไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเป็นทีพ่ งึ พอใจของผูจ้ า้ งงานและสังคม)

๑ กก.อ. กำหนดหลักเกณฑ์กำรปรับปรุ ง

๕

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิง่ อานวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม

สกอ.
บันทึกไว้
ในฐาน
ข้อมูล
หลักสูตร
TQF-IS

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คาอธิบายภาพรวม
ของการจัด หลัก สูต ร การจัด การเรียนการสอนที่จ ะทาให้บณ
ั ฑิต บรรลุ ผ ลการเรียนรู้ของหลักสูต รนัน้ ๆ
โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของบัณฑิตทีก่ าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ และมาตรฐานคุ ณ วุฒสิ าขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบตั ิใ นหลักสูต ร ซึ่งแต่ ล ะสถาบัน อุ ดมศึกษา
สามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิม่ เติมนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการ
หรือเอกลักษณ์ ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้ส อนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดทารายละเอียดของ
หลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง
เข้าใจถึงวิธกี ารสอน วิธกี ารเรียนรู้ ตลอดจนวิธกี ารวัดและประเมินผลทีจ่ ะทาให้มนใจว่
ั ่ าเมื่อเรียนสาเร็จแล้ว
จะบรรลุ มาตรฐานผลการเรียนรู้ต ามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทัง้ ยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูต รกับ
องค์ประกอบในการเรียนเพื่อนาไปสู่คุณวุ ฒติ ามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิ รายละเอียดของหลักสูตร
จะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้
รวมทัง้ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน

ประกอบด้วย ๘ หมวดต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

มคอ. ๒

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สาขา/สาขาวิ ชา.......................................................................
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

หมวดที่ ๑. ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุ ร หัส (ถ้ า มี) /ชื่อ หลัก สู ต รและสาขา/สาขาวิช าของหลัก สู ต รที่เ ปิ ด สอนทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
๒. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ให้ระบุช่อื เต็มและอักษรย่อของปริญญาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน สาหรับชื่อ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของสถาบัน
(กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของสถาบัน ฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกากับ) หรือตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. วิ ชาเอก (ถ้ามี)
๔. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิ ดสอนว่าเป็ นหลักสูตรระดับ คุณวุฒใิ ดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ใช้ ระบุภาษาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็ นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
ภาษาใด
๕.๓ การรับเข้าศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือรับทัง้ สองกลุ่มเข้าศึกษา
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็ นหลักสูต รความร่ว มมือ กับ สถาบันการศึกษา/หน่ วยงานอื่น ๆ โดยต้องระบุช่อื สถาบันการศึกษา/
หน่ วยงานทีท่ าความร่วมมือด้วย สาหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่ วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้อ งกับ ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง แนวทางความตกลงร่ ว มมือ ทางวิช าการระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.๕ การให้ ปริ ญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึ กษา ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้
ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็ น
ปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ขี อ้ ตกลงความร่วมมือ
๑

มคอ. ๒
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
ระบุว่าเป็ นหลักสูตรใหม่ห รือหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริม่ ใช้หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา
และปีการศึกษา) พร้อมทัง้ ให้ระบุวนั เดือนปี ทส่ี ภาวิชาการหรือทีค่ ณะกรรมการวิชาการหรือทีเ่ รียกอย่างอื่น
(ระบุช่อื ) และสภาสถาบันฯอนุ มตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีทไ่ี ด้รบั การรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพ
หรือองค์กรอื่นใดด้วย ให้ระบุองค์กรทีใ่ ห้การรับรอง และวันเดือนปีทไ่ี ด้รบั การรับรองด้วย
*๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณุ ภาพและมาตรฐาน
ระบุปีทค่ี าดว่าจะได้รบั การเผยแพร่ว่าเป็ นหลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
*๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๙. ชื่ อ นามสกุล เลขประจ าตัว บัต รประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัตสิ อดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สาหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึง่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ได้ระบุอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรไว้ ให้อาจารย์
ประจาหลัก สูต รที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิ ดสอนหรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้ อย ๒ คน
เป็ นอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลัก สูต ร โดยให้ระบุคุ ณวุฒ ิ สาขาวิชา และปี ท่สี าเร็จ พร้อ มทัง้ เลขประจาตัว
ประชาชน ถ้าจัดการเรียนการสอนมากกว่า ๑ แห่งให้แสดงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรของแต่ละแห่ง
ซึง่ ต้องเป็นอาจารย์คนละชุดกัน
*๑๐. สถานที่จดั การเรียนการสอน
ระบุสถานที่จดั การเรียนการสอนให้ชดั เจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกว่า ๑ แห่ง
ระบุขอ้ มูลให้ครบถ้วน
*๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
*๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
*๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิ ชา
ที่เปิ ดสอนเพื่อให้บริ การคณะ/ภาควิ ชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิ ชาอื่น)
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
หลักสูตรนี้มรี ายวิชาทีก่ าหนดให้นกั ศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้มนใจ
ั่
ว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
หมายเหตุ

*

ไม่มใี นเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอร์มทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์หลักสูตร)

๒

มคอ. ๒

หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

*๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ระบุปรัชญา ความส าคัญ และวัต ถุ ประสงค์ของหลักสูต รโดยต้อ งสอดคล้อ งกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มคี ุณลักษณะ และ
ความรูค้ วามสามารถอย่างไร
* ๒. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
ระบุ แ ผนพัฒนาหรือ แผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆที่เ สนอในหลัก สูต ร พร้อ มระบุ เ วลาคาดว่ าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สาคัญทีต่ ้องดาเนินการเพื่อความสาเร็จของแผน
นัน้ ๆ รวมทัง้ ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ โดยตัวบ่งชีค้ วรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ด้วย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
๒.๒ กลยุทธ์
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็ นระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้ นหรือไม่
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ถ้ามีการจัดการศึกษาทีใ่ ช้ระบบอื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชดั เจน
๒. การดาเนิ นการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้นกั ศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ระบุ คุ ณ สมบัติผู้เ ข้า ศึก ษาในหลัก สูต รที่ส อดคล้อ งกั บ ระดับ การศึก ษาตามเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีทม่ี เี กณฑ์คุณสมบัตเิ พิม่ เติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน
*๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ระบุลกั ษณะเฉพาะของนักศึกษาทีจ่ ะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ทีต่ อ้ งนามาประกอบการพิจารณา
เพื่อการกาหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาทีม่ ขี อ้ จากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวใน
การเรียน)
๓

มคอ. ๒
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ระบุจานวนผู้ท่คี าดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจานวนที่คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ ละปี
การศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี
๒.๖ งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตัง้ งบประมาณ รวมทัง้ ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนัน้
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย (ถ้ามี)
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผส้ ู อน
ระบุจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาในแต่ละแบบทีส่ มั พันธ์
กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกาหนดเป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ
๓.๑ หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ จานวนหน่ วยกิ ต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น
หมวดวิชาให้สอดคล้องกับทีก่ าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอย่าง
จานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตร
๑๓๕ หน่ วยกิ ต
๑) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
๓๖ หน่ วยกิ ต
- กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์
๙
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
๙
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
๙ หน่วยกิต
๒) หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
๙๓ หน่ วยกิ ต
- วิชาแกน
๓๐ หน่วยกิต
- วิชาเอก
๔๕ หน่วยกิต
- วิชาโท
๑๘ หน่วยกิต
๓) หมวดวิ ชาเลือกเสรี
๖ หน่ วยกิ ต
๔

มคอ. ๒
๓.๑.๓ รายวิ ชา
ให้ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย) ชื่อรายวิชาทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จานวนหน่ วยกิต จานวนชัวโมงบรรยาย
่
จานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั ิ และจานวนชัวโมงศึ
่
กษาด้วย
ตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คาอธิ บายรายวิ ชา
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
ระบุจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจาและอาจารย์พเิ ศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส
เลขประจาตัวประชาชน รายชื่อซึง่ ประกอบด้วยตาแหน่ งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชาและสถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การ
ค้น คว้า วิจ ยั หรือ การแต่ ง ต ารา (ถ้า มี) รวมทัง้ ภาระการสอนทัง้ ที่ม ีอ ยู่แ ล้ว และที่จ ะ มีใ นหลัก สูต รนี้
(รายละเอียดทัง้ หมดไว้ทน่ี ่หี รือภาคผนวกก็ได้)
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบุอาจารย์ซง่ึ มีคุณวุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอนโดยให้มคี ุณวุฒแิ ละจานวน
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารย์ประจา
ระบุ อ าจารย์ซ่ึ ง มีห น้ า ที่ห ลัก ด้ า นการสอนและการวิจ ัย และปฏิบ ัติห น้ า ที่เ ต็ ม เวลา
ในสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
*๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
สรุปโดยย่อ เกี่ยวกับ การฝึ ก ปฏิบ ัติ ฝึ กตามคลินิก หรือ ฝึ ก งาน หรือ สหกิจ ศึก ษาที่กาหนดไว้ใ น
หลักสูตร
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ลงรายการสาคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ภาคสนามทีต่ อ้ งการ
๔.๒ ช่วงเวลา
ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรทีจ่ ดั ประสบการณ์ภาคสนามให้นกั ศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาทีจ่ ดั
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
*๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
ข้อมูลโดยสรุปเกีย่ วกับข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจยั ในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบข้อกาหนดสาหรับการทาโครงงานด้วย
๕.๑ คาอธิ บายโดยย่อ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลักๆ ทีต่ อ้ งการจากการทาโครงงานหรืองานวิจยั
๕

มคอ. ๒
๕.๓ ช่ วงเวลา
ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรทีก่ าหนดให้ทาโครงงานหรืองานวิจยั เช่น ปี ภาคการศึกษา
๕.๔ จานวนหน่ วยกิ ต
๕.๕ การเตรียมการ
อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นกั ศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมิ นผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทัง้ กลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล

*๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

ระบุลกั ษณะพิเศษของนักศึกษาทีน่ อกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทัวๆ
่ ไปทีส่ ถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มขี น้ึ ในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึง่ มีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแก้ไขปญั หาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็ นผูน้ าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมันใน
่
การให้บริการสาธารณะ หรือมีทกั ษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชีใ้ ห้เห็นถึงกลยุทธ์การ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาทีจ่ ะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านัน้
* ๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
อธิบายผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้
(๑) คาอธิบายทัวๆ
่ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของ
ความรูแ้ ละทักษะนัน้ ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ส่ี าขา/สาขาวิชานัน้ ๆ กาหนดเป็ นอย่างน้อย
(ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ ข้อ ๕
มาตรฐานผลการเรียนรู)้ กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒทิ จ่ี ะ
พัฒนา/ปรับปรุงจากคาอธิบายในส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๒ วิธที ่ี ๒
(๒) คาอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนทีจ่ ะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรทีจ่ ะพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะเหล่านัน้ (ควรเป็ นคาอธิบายทัวๆ
่ ไปของวิธกี ารที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกาหนดให้มใี นรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะให้แสดงไว้ดว้ ย)
(๓) วิธกี ารวัดและประเมินผลทีจ่ ะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรทีจ่ ะประเมินผลการเรียนรูใ้ นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์สาหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถ้ามีการ
เปลีย่ นแปลงกลยุทธ์หรือวิธกี ารในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรม
ต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนาในตอนเริม่ หลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึน้ ใช้ความรูแ้ ละ
ทักษะทีก่ าหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา

๖
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* ๓. แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อ มาตรฐานผลการเรียนรูใ้ ดบ้าง (ตามทีร่ ะบุใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็ นความรับผิดชอบหลักหรือ รับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่
มาตรฐานผลการเรียนรูบ้ างเรือ่ งก็ได้ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้)

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให้
ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนัน้ ๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว
*๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานทีม่ อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
สาหรับรายวิชาทีแ่ ตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึง่ ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์

*๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่

อธิบายกระบวนการทีใ่ ช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พเิ ศษ
ให้มนใจได้
ั่
ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ทีส่ อนในหลักสูตรและรายวิชาทีต่ น
รับผิดชอบสอน
*๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
อธิบายถึงสิง่ ทีจ่ ะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พฒ
ั นา
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
๒.๒ การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริ หารหลักสูตร
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
๒. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริ หารงบประมาณ
๗
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๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มอี ยู่แล้ว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จาเป็ น
เช่น ตารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทัง้ สื่ออิเลคทรอนิกส์อ่นื ๆ เป็นต้น
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน
อื่นๆ รวมทัง้ สื่ออิเลคทรอนิกส์อ่นื ๆ
๒.๔ การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา วารสารและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
*๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
ระบุกระบวนการย่อๆ ในการรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า อาจารย์มคี ุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจาปีและการวางแผนสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแต่งตัง้ อาจารย์ท่สี อนบางเวลาและอาจารย์พเิ ศษ เช่น วิธกี าร
อนุมตั ิ กระบวนการเลือกสรร และสัดส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทัง้ หลักสูตร
*๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
๔.๒ การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึกการทา
วิจยั ร่วมกับอาจารย์ เป็ นต้น)
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๕.๑ การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
อธิบายถึงการจัด การที่ไ ด้ดาเนิน การในการให้ค าปรึกษาแนะนาทางวิช าการแก่ นัก ศึกษา
รวมถึงตารางการทางานของอาจารย์และการแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสาหรับ
อาชีพ (ซึง่ อาจมีในระดับคณะ)
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
แนบกฎระเบียบสาหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับวิชาการรวมทัง้ กระบวนการ
ในการพิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านัน้
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องสารวจความต้องการทัง้
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลีย่ นแปลงและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๘
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งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
*๗. ตัวบ่ระบุ
ตวั บ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีใ่ ช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปี
ทีร่ ะบุไว้ในหมวด ๑ – ๖ ข้างต้น เช่น จานวนนักศึกษาทีจ่ บในเวลาทีก่ าหนด จานวนนักศึกษาทีต่ กออก (Retire) ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต การดาเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กาหนด เป็ นต้น โดยตัวบ่งชีอ้ ย่าง
น้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชีข้ องการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก

หมวดที่ ๘. การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของหลักสูตร
ควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสาคัญ ๆ ทีส่ ะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตทีค่ าดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
*๑.การประเมินประสิทธิ ผลของการสอน
๑.๑ การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
อธิบายกระบวนการทีใ่ ช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนทีไ่ ด้วางแผนไว้สาหรับการพัฒนาการ
เรียนรูใ้ นด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การนา
กลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึก ษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธ ีการสอน การวิ เคราะห์ผ ลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูต รฝึ กอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธ ีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย
กระบวนการทีจ่ ะนาผลการประเมินทีไ่ ด้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒ การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้ กลยุ ทธ์ ตามที่ได้ วางแผนไว้ เช่ น
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูต รหรือหัวหน้าภาค
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
การจัดอันดับเกีย่ วกับกระบวนการในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุดทีน่ กั ศึกษาต้องการ
นหลักสูตรในภาพรวม
* ๒. การประเมิ
อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูล ต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุ ผ ลการเรีย นรู้ท่ีค าดหวัง จากกลุ่ ม บุ ค คล ดัง นี้ ๑) นั ก ศึก ษาและบัณ ฑิต ๒)
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และ/หรือผูป้ ระเมินภายนอก ๓) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและ/หรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
* ๓. การประเมิ
ให้ประเมินตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
นและวางแผนปรับปรุง
* ๔. การทบทวนผลการประเมิ
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินทีไ่ ด้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทัง้ กระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
เอกสารแนบ
ให้แนบเอกสารทีร่ ะบุไว้ให้ครบถ้วน
๙

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิ ชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็ นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร ซึง่ แต่ละรายวิชาจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้
ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงั ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆทีน่ ักศึกษาจะได้รบั การพัฒนาให้ประสบ
ความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธกี ารเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือ หรือสื่อทางวิชาการอื่นๆทีจ่ าเป็ นสาหรับการเรียนรู้
นอกจากนี้ยงั กาหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ข้อมูลทัวไป
่
จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

มคอ. ๓

รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อรายวิ ชา
๒. จานวนหน่ วยกิ ต
บรรยาย-ปฏิบตั ิ
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
ระบุช่อื หลักสูตรทีใ่ ช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาทีเ่ ปิดเป็ นวิชาเลือกทัวไป
่ ให้ใช้ “หลายหลักสูตร” และให้ระบุ
ว่าเป็นวิชาศึกษาทัวไปหรื
่
อวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก
วิชาเอกเลือก เป็นต้น
๔. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ระบุภาคการศึกษา / ชัน้ ปีทเ่ี รียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
๗. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
๘. สถานที่เรียน
ระบุสถานทีเ่ รียนทุกแห่งทัง้ ในและนอกทีต่ งั ้ หลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน
๙. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุง่ หมายของรายวิ ชา
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
อธิบายโดยย่อเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลีย่ นแปลงสาคัญ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น
เพิม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลีย่ นแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึง่ เป็นผลจาก
งานวิจยั ใหม่ๆ ในสาขา

๑

มคอ. ๓

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนิ นการ
๑. คาอธิ บายรายวิ ชา
ตามทีร่ ะบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร
๒. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ระบุจานวนชัวโมงบรรยาย
่
สอนเสริม การฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนาม/การฝึกงาน และการศึกษาด้วย
ตนเอง
๓. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
ระบุจานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ทจ่ี ะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษานอกชัน้ เรียน และ
วิธกี ารสื่อสารให้นกั ศึกษาได้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้า

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีม่ ุ่งหวัง ซึง่ ต้องสอดคล้องกับทีร่ ะบุไว้ใน
แผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิด ชอบต่ อ มาตรฐานผลการเรีย นรู้จ ากหลัก สูต รสู่ ร ายวิช า (Curriculum
Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
๑ สรุปสัน้ ๆ เกีย่ วกับความรู้ หรือทักษะทีร่ ายวิชามุง่ หวังทีจ่ ะพัฒนานักศึกษา
๒ คาอธิบายเกีย่ วกับวิธกี ารสอนทีจ่ ะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑
๓ วิธกี ารทีจ่ ะใช้วดั และประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรูใ้ น
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ต่ละด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
๑.๒ วิธกี ารสอน
๑.๓ วิธกี ารประเมินผล
๒. ความรู้
๒.๑ ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั
๒.๒ วิธกี ารสอน
๒.๓ วิธกี ารประเมินผล
๓. ทักษะทางปญั ญา
๓.๑ ทักษะทางปญั ญาทีต่ อ้ งพัฒนา
๓.๒ วิธกี ารสอน
๓.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
๔.๒ วิธกี ารสอน
๒

มคอ. ๓
๔.๓ วิธกี ารประเมินผล
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
๕.๒ วิธกี ารสอน
๕.๓ วิธกี ารประเมินผล

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
ระบุหวั ข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ท่สี อน จานวนชัวโมงการสอน
่
(ซึ่งต้องสอดคล้องกับจานวนหน่ วยกิต)
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อทีใ่ ช้ รวมทัง้ อาจารย์ผสู้ อน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา
๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ระบุวธิ กี ารประเมินผลการเรียนรูห้ วั ข้อย่อยแต่ละหัวข้อ ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ทป่ี ระเมิน
และสัดส่วนของการประเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
ระบุตาราและเอกสารหลักทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
แหล่งอ้างอิงทีส่ าคัญอื่นๆ ซึง่ นักศึกษาจาเป็ นต้องศึกษาเพิม่ เติม
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
แหล่งอ้างอิงทีส่ าคัญอื่นๆ ซึง่ นักศึกษาควรศึกษาเพิม่ เติม

หมวดที่ ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
๑. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ระบุวธิ กี ารประเมินทีจ่ ะได้ขอ้ มูลการสอน เช่น จากผูส้ งั เกตการณ์ หรือทีมผูส้ อน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เป็นต้น

๓

มคอ. ๓
๓. การปรับปรุงการสอน
อธิบายกลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธกี ารปรับปรุงการ
สอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจยั ในชัน้ เรียน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
อธิบายกระบวนการทีใ่ ช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานทีม่ อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับ
รายวิชาทีแ่ ตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน
๕. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
อธิบายกระบวนการในการนาข้อ มูล ที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ

๔

มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึ กงาน ออกฝึ ก
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดาเนินการของกิจกรรมนัน้ ๆ
ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจทีน่ กั ศึกษาจะได้รบั จากการออกฝึก มีการกาหนดกระบวนการหรือวิธกี ารในการ
ปลูก ฝ งั ทักษะต่ างๆตลอดจนคุ ณ ลัก ษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รบั การพัฒนาให้ประสบความสาเร็จตาม
จุดมุ่งหมายรวมทัง้ เกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดาเนินการตามรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ข้อมูลทัวไป
่
จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
การพัฒนาผลการเรียนรู้
ลักษณะและการดาเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

มคอ.๔

รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ ภาควิ ชา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อรายวิ ชา
๒. จานวนหน่ วยกิ ต หรือจานวนชัวโมง
่
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
ระบุช่อื หลักสูตรทีใ่ ช้รายวิชานี้ และระบุว่าเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
๔. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่กาหนดให้มีการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
๖. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาประสบการณ์ ภาคสนามครัง้ ล่าสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ ภาคสนาม
๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
อธิบายโดยย่อถึงวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนามหรือการเปลีย่ นแปลง
สาคัญ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และการกระทาทีจ่ ะให้บรรลุวตั ถุประสงค์

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้
การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีม่ ุ่งหวังต้องสอดคล้องกับทีร่ ะบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
๑ สรุปเกีย่ วกับความรูห้ รือทักษะทีต่ อ้ งการจะพัฒนาจากประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการฝึกภาคสนาม/ฝึกใน
สถานประกอบการ
๒ อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ะพัฒนาความรูห้ รือทักษะในข้อ ๑
๓ วิธกี ารทีจ่ ะใช้ในการประเมินผลการเรียนรูใ้ นมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านทีเ่ กี่ยวข้อง

๑

มคอ.๔

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดาเนิ นการ
๑. คาอธิ บายโดยทัวไปของประสบการณ์
่
ภาคสนามหรือคาอธิ บายรายวิ ชา
ระบุคาอธิบายตามทีร่ ะบุในรายละเอียดของหลักสูตร
๒. กิ จกรรมของนักศึกษา
ระบุกจิ กรรมหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รบั มอบหมาย
ระบุรายงานหรืองานทีม่ อบหมายนักศึกษา และกาหนดส่ง
๔. การติ ดตามผลการเรียนรู้การฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกจิ กรรมทีใ่ ช้ในการติดตามผลการเรียนรูท้ งั ้ ระหว่างฝึกและเมือ่ สิน้ สุดการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
๕. หน้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของพนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งในสถานประกอบการที่ ดูแ ลกิ จ กรรมใน
ภาคสนาม
เช่น การวางแผนกิจกรรมสาหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษา
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์
๖. หน้ าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
เช่น การให้คาปรึกษา การประสานและร่วมวางแผนกับพนักงานพีเ่ ลีย้ งในสถานประกอบการ
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสาหรับการออกนิเทศก์นักศึกษา
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
๘. สิ่ งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จดั ประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
เช่น ทีพ่ กั การเดินทาง วัสดุอุปกรณ์สนับสนุ นอื่น ๆ เช่น เบีย้ เลีย้ ง

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกาหนดสถานที่ฝึก
๒. การเตรียมนักศึกษา
๓. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
๕. การจัดการความเสี่ยง

๒

มคอ.๔

หมวดที่ ๖ การประเมิ นนักศึกษา
๑. หลักเกณฑ์การประเมิ น
๒. กระบวนการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของนักศึกษา
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่ อการประเมิ นนักศึกษา
๔. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบประสบการณ์ ภาคสนามต่อการประเมิ นนักศึกษา
๕. การสรุปผลการประเมิ นที่แตกต่าง

หมวดที่ ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามจากผูเ้ กี่ยวข้องต่อไปนี้
๑.๑ นักศึกษา
๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูป้ ระกอบการ
๑.๓ อาจารย์ที่ดแู ลกิ จกรรมภาคสนาม
๑.๔ อื่น ๆ เช่น บัณฑิ ตจบใหม่
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมิ นและการวางแผนปรับปรุง

๓

มคอ. ๕ รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับ ภาพรวมของการจัด
การเรีย นการสอนในวิช านัน้ ๆว่ า ได้ด าเนิ น การสอนอย่า งครอบคลุ ม และเป็ น ไปตามแผนที่ว างไว้
ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครัง้ ต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จานวนนักศึกษาตัง้ แต่ เริม่ เรียนจนสิ้นสุด ปญั หาในด้านการบริหารจัดการและ
สิง่ อานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมิน
ภายนอก รวมทัง้ การส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิต การวางแผนและให้ ข้ อ เสนอแนะ
ต่อผูป้ ระสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ข้อมูลทัวไป
่
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนิ นการ
การประเมิ นรายวิ ชา
แผนการปรับปรุง

มคอ. ๕

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ ภาควิ ชา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อรายวิ ชา
๒. รายวิ ชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิ ชานี้ (ถ้ามี)
๓. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบ อาจารย์ผส้ ู อนและกลุ่มเรียน (Section)
ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม
๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิ ชา
๕. สถานที่เรียน
ระบุสถานทีเ่ รียนทุกแห่งทัง้ ในและนอกทีต่ งั ้ หลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชัวโมงการสอนจริ
่
งเทียบกับแผนการสอน
ระบุหวั ข้อ จานวนชัวโมงตามแผนการสอน
่
จานวนชัวโมงที
่
ส่ อนจริง ระบุเหตุผลทีก่ ารสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน ๒๕%
๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ระบุหวั ข้อทีส่ อนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรูข้ อง
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีทม่ี นี ยั สาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
๓. ประสิ ทธิ ผลของวิ ธีสอนที่ทาให้เกิ ดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิ ชา
ระบุว่าวิธสี อนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านตามทีร่ ะบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไม่ม ี และปญั หาของวิธสี อนทีใ่ ช้(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
๔. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
ระบุขอ้ เสนอเพื่อการปรับปรุงวิธสี อน ซึง่ ได้จากปญั หาทีพ่ บในข้อ ๓

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิม่ ถอน )
๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา
๓. จานวนนักศึกษาที่ ถอน (W)

๑

มคอ. ๕
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน
๕. ปัจจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท้ ก่ี าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิ น
ระบุความคาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ พร้อมเหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ระบุความคาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ พร้อมเหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
ระบุวธิ กี ารทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนิ นการ
๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ระบุปญั หาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี) และผลกระทบ

๒. ประเด็นด้านการบริ หารและองค์กร
ระบุปญั หาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมิ นรายวิ ชา
๑. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยนักศึกษา
ระบุขอ้ วิพากษ์ทงั ้ ทีเ่ ป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผส้ ู อนต่อข้อวิ พากษ์ตามข้อ ๑.๑
๒. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยวิ ธีอื่น
๒.๑ ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยวิ ธีอื่น
ระบุขอ้ วิพากษ์ทงั ้ ทีเ่ ป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผส้ ู อนต่อข้อวิ พากษ์ตามข้อ ๒.๑

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิ ชาครัง้ ที่ผา่ นมา
ระบุแผนการปรับปรุงทีเ่ สนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการ
ตามแผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล
๒

มคอ. ๕
๒. การดาเนิ นการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา
อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การ
ใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ เป็นต้น
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ระบุขอ้ เสนอพร้อมกาหนดเวลาทีค่ วรแล้วเสร็จและผูร้ บั ผิดชอบ
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาต่ ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร

ชื่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................. วันทีร่ ายงาน .............................................................
ชื่ออาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร: …………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันทีร่ บั รายงาน .........................................................

๓

มคอ.๖ รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
รายงานผลการดาเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม (Field Experience Report)
หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตาม
แผนทีว่ างไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือ ไม่ และหากไม่เป็ นไปตามแผนต้องให้
เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึ กงาน ออกฝึ กภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครัง้ ต่อไป
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตัง้ แต่เริม่ จนสิน้ สุด ปญั หาด้านการบริหาร
จัดการและสิง่ อ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผ ลการประเมิน การฝึ กของนักศึกษา/อาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบ/พนักงานพีเ่ ลีย้ ง

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่
หมวดที่ ๒ การดาเนิ นการที่ต่างไปจากแผนการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม
หมวดที่ ๓ ผลการดาเนิ นการ
หมวดที่ ๔ ปัญหา และผลกระทบด้านการบริ หาร
หมวดที่ ๕ การประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง

มคอ. ๖

รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อรายวิ ชา
๒. หลักสูตร
๓. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
๔. ภาคการศึกษา / ปี การศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม

หมวดที่ ๒ การดาเนิ นการที่ต่างจากแผนการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี)
ระบุว่าการเตรียมนักศึกษาต่างจากแผนอย่างไร และให้ขอ้ เสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการ
วางแผนในอนาคต
๒. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
ระบุว่าการเตรียมอาจารย์ทป่ี รึกษา/อาจารย์นิเทศก์ต่างจากแผนอย่างไรและให้ขอ้ เสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๓. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
ระบุว่าการเตรียมพนักงานพีเ่ ลีย้ งจากสถานประกอบการต่างจากแผนอย่างไรและให้
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ระบุการเปลีย่ นแปลงต่อไปนี้ทต่ี ่างจากแผนและให้ขอ้ เสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิ จกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายให้นักศึกษา
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่ งอานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ ๓ ผลการดาเนิ นการ
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน
๕. ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อผลการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี)
๑

มคอ. ๖

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบด้านการบริ หาร
๑. ปัญหาด้านการบริ หารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก
๒. ผลกระทบต่ อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี)

หมวดที่ ๕ การประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
๑. การประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามโดยนักศึกษา (ให้แนบผลการสารวจ)
๑.๑ ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ น
ระบุขอ้ วิพากษ์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นจุดแข็งและจุดอ่อน
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
๒. การประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
๒.๑ ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ น
ระบุขอ้ วิพากษ์ทงั ้ ทีเ่ ป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามครัง้ ที่ ผา่ นมา
สรุปย่อการพัฒนาทีส่ าคัญในปจั จุบนั อาทิ การพัฒนาอย่างมืออาชีพสาหรับคณะหรือทีป่ รึกษา
ประสบการณ์ภาคสนาม การปรับประสบการณ์ภาคสนาม และแนวทางใหม่ของการจัดการเชิงคุณภาพ
๒. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามจากรายงานการประเมิ นครัง้ ก่อน
ระบุประเด็นที่ระบุไว้ในครัง้ ทีผ่ ่านมาสาหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข้อ ๑ และอธิบายถึง
ความสาเร็จ ผลกระทบ ในกรณีทไ่ี ม่สาเร็จให้ระบุเหตุผล
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ระบุขอ้ เสนอพร้อมกาหนดเวลาทีค่ วรแล้วเสร็จและผูร้ บั ผิดชอบ
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ระบุขอ้ เสนอแนะต่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร หากมีกจิ กรรมหรือการดาเนินงานใดๆ ทีต่ อ้ ง
ได้รบั ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต่อรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร
---------------------------------------ชื่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ/อาจารย์ทป่ี รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม:……………………………
ลงชื่อ.................................................. วันทีร่ ายงาน ......................................................
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันทีร่ บั รายงาน ...................................................
๒

มคอ. ๗ รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการดาเนิ นการของหลักสูตร i(Programme Report) หมายถึง การรายงานผล
ประจาปีโดยผูป้ ระสานงานหลักสูตรหรือผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรเกีย่ วกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น
ข้อมูลทางสถิตขิ องนักศึกษาทีเ่ รียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบัน ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐาน
ผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการดาเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่ม ี สรุปผลการประเมิน
หลักสูตรจากความเห็นของผู้สาเร็จการศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา
รวมทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไป
ยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูป้ ระเมินภายนอกได้ดว้ ย

ประกอบด้วย ๙ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูลเชิ งสถิ ติ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ข้อมูลสรุปรายวิ ชาของหลักสูตร
การบริ หารหลักสูตร
สรุปการประเมิ นหลักสูตร
คุณภาพของการสอน
ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก
ผูป้ ระเมิ นอิ สระ
หมวดที่ ๙ แผนการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

มคอ. ๗

รายงานผลการดาเนิ นการของหลักสูตร..........................ประจาปี การศึกษา..............
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่
๑. หลักสูตร
๒. ระดับคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๕. ปี การศึกษาที่รายงาน
๖. สถานที่ตงั ้
ระบุสถานทีต่ งั ้ ทีว่ ทิ ยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปิดสอนในหลายวิทยาเขต

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเชิ งสถิ ติ
๑. จานวนนักศึกษาชัน้ ปี ที่ ๑ ที่รบั เข้าในปี การศึกษาที่รายงาน
๒. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปี ที่รายงาน
๒.๑. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาก่อนกาหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๒. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๓. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลังกาหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๔. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิ ชาเอกต่าง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิ ชา……………………………………...จานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิ ชา………………………………………จานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิ ชา………………………………………จานวน ............... คน
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสาเร็จการศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คานวณจากจานวนนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาตามข้อ ๒.๒ และจานวนนักศึกษาทัง้ หมดทีร่ บั เข้า
ในหลักสูตรของรุน่
ข้อสังเกตเกี่ยวกับปจั จัยหลัก หรือ สาเหตุ ท่มี ผี ลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสาเร็จการศึกษา
ของนัก ศึก ษา (เช่น การเปลี่ย นสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่ มประกาศนี ยบัต รเป็ นปริญ ญาบัต ร
หรือการย้ายสาขาวิชา ฯ)
๔. จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ ละปี
๑

มคอ. ๗
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวนนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา
สัดส่วนของนักศึกษาทีส่ อบผ่านตามแผนกาหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจานวนนักศึกษาทัง้ หมดของรุ่นในปีทผ่ี ่านมา
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ ๑ ที่เรียนต่อชัน้ ปี ที่ ๒
......................... %
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ ๒ ที่เรียนต่อชัน้ ปี ที่ ๓
......................... %
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ ๓ ที่เรียนต่อชัน้ ปี ที่ ๔
......................... %
๖. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
๗. ภาวะการได้งานทาของบัณฑิ ตภายในระยะ ๑ ปี หลังสาเร็จการศึกษา
วันทีส่ ารวจ .............................................................................
จานวนแบบสอบถามที่ส่ง ....................... จานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวะการได้งานทาเทียบกับจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
การได้
ได้งานทาแล้ว
ไม่ประสงค์จะทางาน
งานทา ตรงสาขาที่ ไม่ตรงสาขา ศึกษาต่อ
สาเหตุอื่น ยังไม่ได้งานทา
เรียน
ที่เรียน
จานวน
ร้อยละ
๘. การวิ เคราะห์ผลที่ได้
วิเคราะห์ผลการเปลีย่ นแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทา โดยใช้ขอ้ มูลภาวะตลาดแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลทีผ่ ่านมาและสถาบันอื่นทีเ่ ปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปี ที่ผ่านมา
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปี ที่ผ่านมา

หมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรายวิ ชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิ ชาที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
ระบุรายวิชาทีเ่ ปิดสอนทัง้ หมดพร้อมจานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน จานวนนักศึกษาทีส่ อบ
ผ่านแต่ละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน
๒

มคอ. ๗
๒. การวิ เคราะห์รายวิ ชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทีม่ กี ารแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบ
ตกมากเกิน ไป การสอนไม่ ต รงกับ เนื้ อ หาที่ก าหนดของรายวิช า เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ใ ห้ร ะบุ ว ิธ ี ก าร
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ทาให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกาหนดหรือเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ และ
มาตรการแก้ไขที่ได้ดาเนินการไปแล้ว (หากจาเป็ นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไข
ทีไ่ ด้ดาเนินการมาแล้วด้วย)
๓. การเปิ ดรายวิ ชาในภาคหรือปี การศึกษา
๓.๑ รายวิ ชาที่ไม่ได้เปิ ดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิ ดสอน
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทีไ่ ม่ได้เปิ ดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทัง้ อธิบายเหตุผลที่ไม่ได้
เปิดสอนและมาตรการทดแทนทีไ่ ด้ดาเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็ นรายวิชาแกนทีต่ ้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาด
ผูส้ อน หรือจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ดาเนินการปรับแผนการเปิ ดรายวิชา
เพื่อเป็นการประกันว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป
๓.๒ วิ ธีแก้ไขกรณี ที่มีการสอนเนื้ อหาในรายวิ ชาไม่ครบถ้วน
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อทีข่ าด สาเหตุทไ่ี ม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว
พร้อมวิธแี ก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระทีข่ าดและจาเป็ นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพืน้ ฐานของรายวิชาอื่นได้เพิม่ หัวข้อ
หรือสาระทีข่ าดในรายวิชาทีส่ งู ขึน้

หมวดที่ ๕ การบริ หารหลักสูตร
๕.๑ การบริ หารหลักสูตร
ให้ระบุปญั หาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญั หาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญั หาในอนาคต

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมิ นหลักสูตร
๑. การประเมิ นจากผูท้ ี่กาลังจะสาเร็จการศึกษา (รายงานตามปี ที่สารวจ)
วันที่สารวจ ............................. (ให้แนบผลการสารวจมาประกอบด้วย)
๑.๑. ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ น และข้อคิ ดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิ น
๑.๒. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิ นข้อ ๑.๑
๒. การประเมิ นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หรือ ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง และจากภายนอก
๒.๑. ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ น และข้อคิ ดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิ น
๒.๒. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิ นข้อ ๒.๑ (ถ้ามี)
๓. การประเมิ นคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
๓

มคอ. ๗

หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมิ นรายวิ ชาที่เปิ ดสอนในปี ที่รายงาน
๑.๑ รายวิ ชาที่ มีการประเมิ นคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิ น
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทีม่ กี ารประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธกี ารประเมิน เช่น ประเมิน
โดยนักศึกษา เป็ นต้น และแผนปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้ว
๑.๒ ผลการประเมิ นคุณภาพการสอนโดยรวม
๒. ประสิ ทธิ ผลของกลยุทธ์การสอน
ระบุขอ้ คิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธกี ารสอนทีใ่ ช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ทีก่ าหนดในรายวิชา ให้ดรู ายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็ นการประเมินผูส้ อน แต่เป็ นการประเมินภาพรวมของ
การสอนจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนาผลมาปรับกลยุทธ์และวิธกี ารสอนต่อไป
๒.๑ สรุปข้อคิ ดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้ อนกลับจากแหล่งต่ างๆ
สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิผลของการสอนและ
มาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน ให้ระบุปญั หาทีพ่ บพร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญั หาหรืออุปสรรคให้ดขี น้ึ
๒.๒ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
แผนดาเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ (เช่น การฝึ กอบรมหรือการให้ คาแนะนา
หรือการแก้ปญั หาวิธกี ารอื่นให้ผสู้ อน รวมทัง้ การปรับเปลีย่ นแผนกาหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่
ได้แก้ไขหรือปรับเปลีย่ น
๓. การปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชีแ้ จงหลักสูตร มี
ไม่ม ี
หากมีการปฐมนิเทศให้ระบุจานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ทเ่ี ข้าร่วมปฐมนิเทศ
๓.๑. สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารย์ทเ่ี ข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๓.๓. หากไม่มกี ารจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลทีไ่ ม่ได้ดาเนินการ
๔. กิ จกรรมการพัฒนาวิ ชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมทีจ่ ดั หรือเข้าร่วม
ให้ระบุกจิ กรรมทีส่ ถาบันฯจัดหรือหน่วยอื่นทีไ่ ม่ใช่สถาบันฯจัด จานวนอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุ นทีเ่ ข้าร่วมแต่ละกิจกรรม
๔.๒. สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ทผ่ี เู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั (สรุปจากผลการประเมินของ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม)
๔

มคอ. ๗

หมวดที่ ๘ ข้อคิ ดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร
จากผูป้ ระเมิ นอิ สระ
๑. ข้อคิ ดเห็นหรือสาระที่ได้รบั การเสนอแนะจากผู้ประเมิ น และความเห็นของหลักสูตร/
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิ ดเห็นหรือสาระที่ได้รบั การเสนอแนะ
๒. การนาไปดาเนิ นการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๙ แผนการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความก้าวหน้ าของการดาเนิ นงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปี ที่ ผา่ นมา
ระบุแผนการดาเนินการแต่ละแผน กาหนดเวลาทีแ่ ล้วเสร็จ ผูร้ บั ผิดชอบ ความสาเร็จของแผน
และเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
๒. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร ( จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
๒.๒. ข้อเสนอในการเปลีย่ นแปลงรายวิชา (การเปลีย่ นแปลง เพิม่ หรือลดเนื้อหาในรายวิชา
การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
๓. แผนปฏิ บตั ิ การใหม่สาหรับปี .............
ระบุแผนปฏิบตั กิ ารแต่ละแผน วันทีค่ าดว่าจะสิน้ สุดแผน และผูร้ บั ผิดชอบ
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร :________________________________
ลายเซ็น :__________________________ วันทีร่ ายงาน:____________
ประธานหลักสูตร :______________________________ลายเซ็น :__________________________ วันทีร่ ายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น :__________________________

วันที:่ ____________

เห็นชอบโดย ________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________

วันที่ :____________

เอกสารประกอบรายงาน
๑. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธกี ารให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ในการประเมิน
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในปีทป่ี ระเมิน
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
๕

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
(๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ทีส่ อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
(๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.๗ ปีทแ่ี ล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
(๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิม่ เติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานทีส่ งู ขึน้ เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร
สถาบัน อุ ด มศึก ษาที่จ ะได้ร ับ การรับ รองมาตรฐานหลัก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ งั ้ หมด อยู่ในเกณฑ์ดตี ่อเนื่อง
๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทัง้ นี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงาน
ตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุไว้ในแต่ละปี

คณะอนุกรรมการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานอนุกรรมการ
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวจิรณี ตันติรตั นวงศ์)
๓. ศาสตราจารย์อดุลย์ วิรยิ เวชกุล
อนุกรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
อนุกรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์สุนทร โสตถิพนั ธุ์
อนุกรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์สุคนธ์ช่นื ศรีงาม
อนุกรรมการ
๗. ผูอ้ านวยการสานักงานรับรองมาตรฐาน
อนุกรรมการ
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์)
๘. ผูแ้ ทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
(นายชวลิต หมืน่ นุช)
๙. ผูแ้ ทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
๑๐. ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
อนุกรรมการ
(นางชลลดา จิตติวฒ
ั นพงศ์)
๑๑. ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุกรรมการ
(นายสิทธิพงศ์ ยุวจิตติ)
๑๒. ผูแ้ ทนสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อนุกรรมการ
(นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)
๑๓. ผูแ้ ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
(นายวิสุทธิ ์ จิราธิยตุ )
๑๔. ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางวราภรณ์ สีหนาท)
๑๕. เจ้าหน้าทีส่ านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(นายชวนสิทธิ ์ สุชาติ)
๑๖. เจ้าหน้าทีส่ านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(นางสาวนิภาพรรณ แก่นคง)

จ

