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หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับอุด มศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบําบัด ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุด มศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด ต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
ต้ อ งมุ่ ง ให้ เ กิ ด มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต โดยมี ห ลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอนและ
องค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณ วุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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พ.ศ. ๒๕๕๖

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๖

มคอ.๑

๑. ชื่อสาขาวิชา
กายภาพบําบัด
Physical Therapy

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
กายภาพบําบัดบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
กภ.บ. หรือ วท.บ. (กายภาพบําบัด)
Bachelor of Physical Therapy or Bachelor of Science (Physical Therapy)
B.PT. or B.Sc. (Physical Therapy)
๓. ลักษณะของสาขาวิชา
สาขาวิชากายภาพบําบัดเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อมนุษย์ทุกวัย ทั้งในคนที่มีปัญหา
สุข ภาพจากภาวะโรค การบาดเจ็ บ ภาวะเสื่ อ ม และคนปกติ โดยอ้า งอิ ง เหตุผ ลและหลัก ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ในการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบําบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการ
ป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัด โดยจัดการเรียนการสอน
ตามองค์ความรู้ทั้งในทางทฤษฎี และทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพกายภาพบําบัด เช่น การรักษาด้วยการออก
กําลังกาย การรักษาด้วยไฟฟ้า การรักษาด้วยมือ และการรักษาด้วยน้ํา เป็นต้น เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การทําวิจัย และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมกับบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยคํานึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
๔.๒ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
๔.๓ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
๔.๔ สามารถเป็นผู้นํา ผู้ตาม หรือผูป้ ระสานงานได้เหมาะสมตามสถานการณ์
๔.๕ สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้า ใช้กระบวนการวิจัย และเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
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๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขาวิชากายภาพบําบัดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของสาขาวิชากายภาพบําบัดที่
กําหนดไว้ ดังนี้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ านทางกายภาพบําบัด
๕.๑.๒ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสามารถจัดการกับปัญหา
คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินจิ ทีเ่ หมาะสม
๕.๑.๓ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัตงิ านใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด
๕.๑.๔ ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รบั รู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการกายภาพบําบัด
๕.๒ ด้านความรู้
๕.๒.๑ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทเี่ ป็นพื้นฐานของชีวิต
๕.๒.๒ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๕.๒.๓ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
๕.๒.๔ อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของ
ระบบการบริการกายภาพบําบัด
๕.๒.๕ มีความรู้ด้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
๕.๓.๒ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทปี่ ลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
๕.๓.๓ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด
๕.๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรูส้ าขากายภาพบําบัด กับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
๕.๔ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผูใ้ ช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา
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๕.๔.๒ สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ สามารถศึกษา ทําความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา
๕.๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๕.๕.๓ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
๕.๖ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๕.๖.๑ สามารถปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ในการตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย ทาง
กายภาพบําบัด ป้องกัน บําบัดรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด
๕.๖.๒ สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบําบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้ อ ง การใช้ เหตุผ ลทางคลิ นิก และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สภากายภาพบําบัด
๗. โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตขัน้ ต่ําของแต่ละ
หมวดวิชา ดังนี้
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหน่วยกิตรวมไม่ น้อ ยกว่า ๘๔ หน่วยกิต ทั้ งนี้ต้อ งมีเนื้อหาความรู้
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบําบัด ความรู้ด้านระบบสุขภาพ
ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของระบบการบริการกายภาพบําบัด และ
ความรู้ด้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสภากายภาพบําบัด และมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง โดยให้
จัดการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
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ปัจจุบัน

โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มผี ลบังคับใช้ใน

๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชากายภาพบําบัดประกอบด้วยองค์ความรู้ทจี่ ะมีการปรับเปลี่ยน
ตามความก้าวหน้าของวิชาการและวิชาชีพ โดยประกอบด้วยความรู้ ๕ ด้านดังต่อไปนี้
๘.๑ ความรู้ด้านศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต หรือความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจิตวิทยาทั่วไป
๘.๒ ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือความรู้พื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่
๑) กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
๒) ประสาทกายวิภาค (Neuroanatomy)
๓) สรีรวิทยา (Physiology)
๔) ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics)
๕) การควบคุมและการเรียนรู้การเคลือ่ นไหว (Motor control and learning)
๖) สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย (Exercise physiology)
๗) พยาธิวิทยา (Pathology) พยาธิกําเนิด (Pathogenesis) และพยาธิสรีรวิทยา
(Pathophysiology)
๘) จุลชีววิทยา (Microbiology) ชีวเคมีคลินิก (Clinical biochemistry)
๙) ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
๑๐) จิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์ (Psychology or psychiatry)
๑๑) เภสัชวิทยาพื้นฐาน (Basic pharmacology)
๑๒) รังสีวินิจฉัยพื้นฐาน (Basic diagnostic radiology)
๑๓) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory tests)
๑๔) การช่วยฟื้นคืนชีพ (Resuscitation)
๘.๓ ความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบําบัด ได้แก่
๑) การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (Human movement analysis)
๒) กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินกิ (Clinical reasoning process)
๓) การตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด (Physical therapy evaluation and
diagnosis)
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๔) การวัดมุมการเคลื่อนไหวและการวัดกําลังกล้ามเนื้อ (Range of motion and muscle
testing)
๕) การรักษาด้วยการออกกําลังกาย (Therapeutic exercise)
๖) การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ (Joint mobilization and manipulation)
๗) การนวดเพื่อการรักษา รวมทั้งการนวดแผนไทย (Therapeutic massage including Thai massage)
๘) การขยับเส้นประสาท (Nerve mobilization)
๙) การพันผ้ายืดและการพันเทป (Bandaging and taping)
๑๐) เทคนิคการเคลื่อนย้ายและการฝึกเดิน (Transfer techniques and ambulation)
๑๑) ธาราบําบัด (Hydrotherapy)
๑๒) การระบายเสมหะจากทางเดินหายใจ (Airway clearance therapy)
๑๓) การเพิ่มปริมาตรปอด (Lung expansion therapy)
๑๔) การบําบัดการหายใจด้วยแรงดันบวก (Positive pressure breathing therapy)
๑๕) การบําบัดด้วยการควบคุมแบบแผนการหายใจ (Breathing pattern control therapy)
๑๖) การขยับผนังทรวงอก (Chest mobilization)
๑๗) การรักษาด้วยความร้อนและเย็น (Therapeutic heat and cold)
๑๘) การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrotherapy)
๑๙) การวินจิ ฉัยด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis)
๒๐) การรักษาด้วยเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic therapy)
๒๑) การรักษาด้วยเครื่องผลิตแสงเลเซอร์กําลังต่ํา (Low power laser therapy)
๒๒) การรักษาด้วยเครื่องมืออื่นๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครือ่ งมือ
กายภาพบําบัด
๒๓) การใช้สัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพ (Biofeedback)
๒๔) กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม และเครื่องช่วยการเคลือ่ นไหว (Prosthesis,
orthotics and assistive devices)
๒๕) การป้องกันโรคหรือการบาดเจ็บ (Prevention of disease or trauma)
๒๖) การส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion)
๒๗) การยศาสตร์ (Ergonomics)
๒๘) กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal physical therapy)
๒๙) กายภาพบําบัดในระบบประสาท (Neurological physical therapy)
๓๐) กายภาพบําบัดในระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต (Respiratory and circulatory
physical therapy)
๓๑) กายภาพบําบัดเด็ก (Pediatric physical therapy)
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๓๒) กายภาพบําบัดผู้สงู อายุ (Geriatric physical therapy)
๓๓) กายภาพบําบัดสุขภาพสตรี (Women’s health physical therapy)
๓๔) กายภาพบําบัดชุมชน (Community physical therapy)
๓๕) กายภาพบําบัดทางการกีฬา (Sport physical therapy)
๓๖) กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ ได้แก่ แผลไฟไหม้ น้ําร้อนลวก มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง
Metabolic syndrome, AIDS, hepatic disease (Physical therapy in specific
conditions i.e., burn, cancer, chronic renal failure, metabolic syndrome,
AIDS, hepatic disease)
หมายเหตุ หลักสูตรอาจจัดให้มเี นื้อหากายภาพบําบัดในกลุ่มเฉพาะอื่นๆ ในหลักสูตร เช่น
๓๗) กายภาพบําบัดสําหรับความงาม (Aesthetic physical therapy)
๓๘) กายภาพบําบัดในผูป้ ่วยระยะสุดท้าย (Hospice physical therapy)
๓๙) กายภาพบําบัดในผูป้ ่วยที่มีความผิดปกติของระบบเวสติบูลาร์ (Physical therapy in
vestibular disorders)
๘.๔ ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของระบบการ
บริการกายภาพบําบัด
๑) สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย (Well-being and health problems in Thais)
๒) ระบาดวิทยาพื้นฐาน (Basic epidemiology)
๓) ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย (Health service
system and accreditation in Thailand)
๔) เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น (Fundamental health economics)
๕) หลักการบริหารงานเบือ้ งต้น (Fundamental administration)
๖) การบริหารจัดการโครงการ (Project management)
๗) การบริหารจัดการคลินกิ กายภาพบําบัดหรือการเป็นผูป้ ระกอบการ (Physical therapy
clinic management or entrepreneurships)
๘) หลักการสร้างสัมพันธภาพและการสือ่ สาร (Interpersonal relationship and
communication)
๙) การผลิตสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ แผ่นภาพสไลด์ แผ่นพับ และโปสเตอร์
(Media production for knowledge sharing i.e., slide, leaflet, poster)
๑๐) พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพ (Physical Therapy Act and Laws associated to practices)
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๑๑) พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล (Health facility act)
๑๒) จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional ethics)
๑๓) พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ (National Health Act)
๑๔) คําประกาศสิทธิผปู้ ่วย (Declaration of Patient’s Rights)
๘.๕ ความรู้ด้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
๑) ระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology)
๒) จริยธรรมการวิจัย (Research ethics)
๓) การสืบค้น ประเมิน และเลือกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Systematic searching,
appraisal and selection of information)
๔) สถิติพื้นฐาน (Basic statistics)
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนควรเป็นไปในลัก ษณะที่เ น้นผู้เรียนเป็นศู นย์กลาง โดยมีการให้
คําแนะนําและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า สืบค้น เพื่อทําความเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตัวอย่าง
วิธกี ารจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ควรใช้ในหลักสูตรกายภาพบําบัด เช่น
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) และการสอนโดยใช้กรณี
ตัวอย่าง (Case Study) ซึ่งมุ่ง เน้นวิธีก ารสอนที่ให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและ
ดําเนินการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ และเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา
ส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าการจําเนื้อหาข้อเท็จจริง ส่งเสริมทักษะการทํางานเป็นกลุ่มและ
พัฒนาทักษะทางสังคม
การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) เน้ นให้ผู้เ รียนศึก ษาและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น ให้สืบค้น แก้ปัญหา หรือจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ใช้ทั้งการเรียน
รายบุคคลหรือกระบวนการกลุ่ม
การสอนแบบนิร มิตวิทยา (Constructivism) ซึ่ง เน้นให้ผู้เ รียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่จากกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง กับความรู้เดิมที่
มีอยู่แล้ว แล้วตรวจสอบองค์ความรู้ใหม่กันเองระหว่างกลุ่มผู้เรียน โดยผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนความรู้ใหม่ที่
ถูกต้อง
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) มุ่งให้ผู้เรียนทราบถึง
คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใด แล้วนําความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้
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การสอนแบบทํ างานรับผิดชอบร่วมกัน (Co-Operative Learning) เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
กระบวนการทํางานร่วม ความรับผิดชอบขณะเรียนรู้ไปพร้อมกลุ่ม
การสอนเพื่อให้ ผู้เ รี ยนเกิดการเรียนรู้ จ ากกระบวนการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ (Critical
Thinking) เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการใช้ความคิดพิจารณาตัดสินประเด็นปัญหาต่างๆ อย่าง
รอบคอบ และมีเหตุผล โดยเสนอปัญหาแล้วให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ และใช้กระบวนการ
คิดอย่างหลากหลาย รวมทั้งวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล และเป็นลําดับขั้นตอนเพื่อนําไปสู่การตัดสิน
เลือกคําตอบที่เหมาะสมกับปัญหา
ในภาคปฏิบัติ ผู้เรียนต้องได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงฝึกปฏิบัติจริงทั้งฝึกกับผู้ร่วมเรียน
และฝึกกับผู้ใช้บริการ ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น
การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) โดยให้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง
สอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation) เน้นการเรียนรู้จากการพบสถานการณ์ที่สร้าง
ขึ้นให้มีสภาพแวดล้อม และปฏิสัมพันธ์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด กําหนดบทบาท ข้อมูลและกติกา
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น การสร้างสถานการณ์
จําลองผู้ป่วยแบบต่างๆ
สอนแบบสาธิต (Demonstration Method) ให้ผู้เรียนสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการ
แสดงตัวอย่างพร้อมๆ กับการอธิบาย ให้ผู้เรียนได้ฝึกทํา เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ และซักถามไปพร้อมกัน
สอนแบบโครงการ (Project Method) มุ่งฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ การคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลากหลายสถานการณ์ รวมทั้งการทําโครงงานวิจัย เพื่อให้มี
การบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนควรสอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาจิตพิสัย
ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลต้องทําอย่างเป็นระบบ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา และ
การฝึกปฏิบั ติงาน ต้อ งระบุร ายละเอี ยดเป็นลายลัก ษณ์อัก ษรไว้ในเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบ
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติงาน มีการใช้วิธกี ารประเมินผลที่หลากหลายเช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน รายงาน แฟ้มสะสมผลงาน
เป็นต้น โดยผู้เรียนได้รับการประเมินแบบรอบด้าน ได้แก่ การประเมินจากผู้สอน ผู้ร่วมสอน ผู้ร่วมเรียน
และตัวผู้เรียนเอง มีการนําผลการประเมินแจ้งแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
การประเมินผลการเรียนรู้ยัง สามารถพิจ ารณาในด้านอื่นได้อี ก คือ การเป็ นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบั นการศึ กษาต้อ งกําหนดให้ มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อ ยืนยันว่ าผู้เรียนและ
ผู้สําเร็จ การศึกษาทุ กคนมี ผลการเรียนรู้ ทุก ด้านตามที่กําหนดไว้ ในมาตรฐานคุ ณวุฒิส าขากายภาพบํ าบัด
มาตรฐานวิชาชีพและความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด ต้องทวนสอบทั้งระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร และกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน
๑๐.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
สถาบันต้องจัดการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยกําหนดระบบ
และกลไกการดําเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนน รวมทั้งการ
ประเมินด้วยวิธีอื่นที่กําหนดในรายละเอียดของรายวิชา รวมทั้งอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(ถ้ามี) ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการ บริหารคณะทุกภาค
การศึกษา
๑๐.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร
สถาบั นต้องจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้ านตาม
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ สาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด มาตรฐานวิ ช าชี พ และความสามารถขั้ น พื้ น ฐานของ
นักกายภาพบําบัด โดยดําเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
โดยมีการประเมินจากหลายแหล่ง เช่น การประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นต้น เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร และ
มาตรฐานวิชาชีพ
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
(๒) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติอื่น ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๓) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ทําได้เฉพาะในหลักสูตรกายภาพบําบัดที่ได้รับการรับรองและ
เผยแพร่ทั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพกายภาพบําบัดแล้วเท่านั้น กรณีที่
เป็ นสถาบันการศึ กษาในต่างประเทศ ต้องเป็ นสถาบันที่ได้รับการรับ รองจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศนั้น หากเป็นการ
เทียบโอนของนักศึก ษาต่างหลักสู ตรในสถาบันเดียวกัน จะต้องผ่านการประเมินเจตคติต่อ วิชาชีพ และ
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รายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละสถาบัน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์
คุณสมบัติอาจารย์ให้เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผ ล
บังคับใช้ในปัจจุบัน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโท หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบําบัด และถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
๑๒.๒ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานของสภากายภาพบําบัด ดังนี้
๑๒.๒.๑ ในภาพรวมกําหนดให้มีอาจารย์ ๑ คนต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่มากกว่า ๘ คน
๑๒.๒.๒ การฝึกปฏิบัตทิ างกายภาพบําบัดในสถานพยาบาลกําหนดสัดส่วน ดังนี้
- อาจารย์ประจําเป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินกิ สัดส่วน ๑ คนต่อนักศึกษา
ไม่มากกว่า ๖ คน
- อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตงิ านทางคลินิกซึง่ เป็นบุคลากรในสถานพยาบาล สัดส่วน
อาจารย์ ๑ คนต่อนักศึกษาไม่มากกว่า ๒ คน
ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี อ าจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลัก สูต รที่มี คุณ สมบั ติส อดคล้อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มี ผลบัง คับใช้ในปัจจุบัน และมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
สถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งจั ดให้ มี บุ คลากรสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน หรื อ ผู้ ช่ วยสอนใน
ห้องปฏิบัติการทางกายภาพบําบัดในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา และมีบุคลากรสนับสนุนการ
บริห ารงานของสถาบันการศึ ก ษา ทั้ ง ในด้านงานบริ ห าร การจัดซื้อ วัสดุครุ ภัณฑ์ การเงิน และบริการ
โสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างน้อย
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
การเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานและมีประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพ
ตามข้อกําหนดเป็นสาระสําคัญของหลักสูตรกายภาพบําบัด ดังนั้นทรัพยากรสําคัญทีส่ นับสนุนการเรียนการสอน
คือ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนเอื้อต่อ
การทํางานที่มีคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร ซึ่งมีรายละเอียดและการจัดการต่อไปนี้
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๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน
๑) อาคารเรีย นห้ อ งเรี ย นที่ มี สื่ อ การสอนและอุป กรณ์ โ สตที่ พ ร้ อ มสํ า หรับ การเรี ย นการสอน
ห้องเรียนกลุ่มย่อย รวมถึงห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอและสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
๒) ห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานและทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม พร้อมอุปกรณ์ที่ได้การ
รับรองตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเพียงพอ
๓) ห้องปฏิบัติการที่สามารถบริการนักศึกษานอกเวลาเรียนพร้อมอุปกรณ์ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ
๔) การสอนในระบบร่างกายมนุษย์ทั้งจากหุ่น ศพ และร่างกายมนุษย์จริง พร้อมสื่อที่มีประสิทธิภาพ
๕) สถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
๖) ห้องทํางานพร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการทํางานของอาจารย์และบุคลากร
๗) ห้องสมุดที่มีตํารา หนังสือ วารสารที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาที่เป็นหลักการ
พื้นฐานทางกายภาพบําบัด และทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ทั นสมัย จํานวนเพียงพอ
สามารถสืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักศึกษาต้องสามารถเข้าถึงระบบการ
สืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส
๘) วารสารวิชาการทางกายภาพบําบัดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการรับ
ต่อเนื่อง หรือเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเต็ม) ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบ
การสืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส
๙) ระบบเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
๑๐) ห้องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์ และมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบ ค้นข้อมูลทางอิ นเทอร์เน็ตได้
จํานวนอย่างน้อย ๑ เครื่องต่อนักศึกษา ๑๐ คน
๑๑) แหล่งฝึกประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพที่เป็นโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางสาธารณสุข
ซึ่งได้รับการประกันคุณภาพหรือมีระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีจํานวนผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการเพียงพอต่อคุณภาพการฝึกงานของนักศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาวะ
ของผู้ใช้บริการ และคุณภาพการบริการ
๑๒) ระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ และป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหว่างการเดินทางไปและกลับจากการ
ฝึกงานในแหล่งฝึกปฏิบัติ
๑๓.๒ การจัดการ
๑) แผนจัดเตรียมความต้องการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง
๒) ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน
๓) ทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอ มีการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและ
พร้อมใช้ตลอดเวลา

๑๑

1313

1414

มคอ.๑

๔) การประเมินคุณภาพ และปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมทั้งแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่องทุก
ภาคการศึกษา
๕) การประเมินความพึ งพอใจของนัก ศึก ษาและอาจารย์ เพื่อ การปรับ ปรุ งคุณภาพทรั พยากร
การศึกษา ภายหลังการสิ้นสุดการเรียน
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
๒) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อสนับสนุน
ความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน
๓) พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางกายภาพบําบัดให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
๔) พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ
๕) พัฒนางานวิจัย การนําเสนอผลงาน และการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
๖) พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น
๗) พัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการหรือระบบเทียบเคียง
๘) ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม และสัมมนาวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๙) เพิ่มพูน และพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับอาจารย์ใหม่จะต้องมีการพัฒนาสูบ่ ทบาทการเป็นอาจารย์ โดยปฐมนิเทศเพื่อแนะนําสู่
บทบาทการเป็ น อาจารย์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตลอดจนแนวทางการเข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ
ในขณะเดียวกันต้องมีการอบรมหรือดูงานในเรือ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล ความรู้ทางด้านกายภาพบําบัดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยได้ มหาวิทยาลัยและคณะควรมีการสนับสนุนใน
เรื่องของครุภัณฑ์และงบประมาณสําหรับ การทําวิจัย การนําเสนอผลงาน และการตีพิม พ์ผลงานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด ต้อ ง
สามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
๑๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร

๑๒

ปีที่๑



ปีที่๒



ปีที่๓



ปีที่๔



ปีที่๕
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๑๕.๒
๑๕.๓
๑๕.๔

๑๕.๕
๑๕.๖

๑๕.๗
๑๕.๘
๑๕.๙
๑๕.๑๐
๑๕.๑๑
๑๕.๑๒

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่๑
มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ให้ครอบคลุมหัวข้อ 
ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ให้ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ
มคอ.๓ และมคอ.๔ ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมี 
รายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ทีม่ ีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบที่
กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานทีร่ ายงานในมคอ.๗ ปีที่แล้ว

อาจารย์ใหม่ทกุ คน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๑๓

ปีที่๒

ปีที่๓

ปีที่๔

ปีที่๕
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สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลัก สูตร สถาบั นอุ ดมศึ ก ษาที่จ ะได้รับ การเผยแพร่ห ลั ก สูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่อง ๒
ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์
การประเมินระดับดีคือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัดสู่การปฏิบัติ
กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด
สู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
๑๖.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรใน
หัวข้อต่างๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขากายภาพบําบัดซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อ ย ๒ คน และผู้แทนสภากายภาพบําบัด ๑ คน เพื่อ ดําเนินการพัฒ นา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด โดยมีหัวข้อของ
หลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัดตามข้อ ๑๖.๒ นั้น ในหัวข้อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิร ะดั บ
ปริญ ญาตรี สาขากายภาพบําบัดแล้ว สถาบั นอุดมศึก ษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่ง
สถาบันฯ ต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัดของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือ
พิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา
และปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ที่
สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลัก สูตรมีความรับ ผิดชอบหลัก หรือความรับ ผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
อย่างน้อย ๕ ด้านของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยบางรายวิชาจะต้องรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบําบัดเพิ่มเติมอีกด้วย

๑๔

มคอ.๑

๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอีย ดของประสบการณ์ ภาคสนาม ตามที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาจะทํา
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนตามกลยุท ธ์ก ารสอนและการประเมิ นผลที่กํ าหนดไว้ ในรายละเอี ยดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้บรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขากายภาพบําบัด
๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ ภาคสนามในแต่ ล ะภาคการศึก ษาแล้ว ให้ อ าจารย์ผู้ ส อนจัด ทํา รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้น
ปีการศึ ก ษา โดยมีหัวข้อ อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถ
กระทําได้
๑๖.๙. เมื่ อ ครบรอบหลัก สู ต ร ให้ จั ด ทํ ารายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร โดยมี หัว ข้ อ และ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการ
รายงานผลการดํ าเนินการของหลัก สูตรในแต่ล ะปีก ารศึก ษา และวิเ คราะห์ป ระสิ ท ธิภาพและ
ประสิท ธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการ
ดําเนินการของหลักสูตรต่อไป

๑๕
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๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกใน
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อ ง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
***********************************

๑๖

19
19
เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับอุด มศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชากายภาพบําบัด ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุด มศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด ต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด
ต้ อ งมุ่ ง ให้ เ กิ ด มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต โดยมี ห ลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนและ
องค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2020

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๖

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๖

มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด
๑. ชื่อสาขาวิชา
กายภาพบําบัด*
Physical Therapy*
หมายเหตุ* อาจมีการระบุแขนงวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย)*
ชื่อย่อปริญญา
ป.บัณฑิต (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย)*
Graduate Diploma (ชือ่ แขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ)*
ชื่อย่อปริญญา
Grad. Dip. (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ)*
หมายเหตุ *อาจระบุแขนงวิชาทางกายภาพบําบัดเฉพาะทาง (ถ้ามี)
๒.๒ ปริญญาโท
กายภาพบําบัดมหาบัณฑิต (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย)*หรือ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย)*
ชือ่ ย่อปริญญา
กภม. (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย)*
Master of Physical Therapy (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ)* หรือ
วท.ม. (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย)*
Master of Science (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ)*
ชื่อย่อปริญญา
M.PT. (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ)* หรือ
M.Sc. (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ)*
หมายเหตุ *อาจระบุแขนงวิชาทางกายภาพบําบัดเฉพาะทาง (ถ้ามี)
๒.๓ ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย)*
ชื่อย่อปริญญา
ปร.ด. (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย)*

๑

21
21

22
22

มคอ.๑

Doctor of Philosophy (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ)*
ชื่อย่อปริญญา
Ph.D. (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ)*
หมายเหตุ * อาจระบุแขนงวิชาทางกายภาพบําบัดเฉพาะทาง (ถ้ามี)
๓. ลักษณะของสาขาวิชา
สาขาวิชากายภาพบําบัดเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อมนุษย์ เน้นการพัฒนานักวิชาชีพให้ มี
ความชํานาญทางคลินิกสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดย
อ้างอิงเหตุผลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เน้นการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะการประกอบวิชาชีพ ที่
ครอบคลุมศาสตร์ทางกายภาพบําบัด การประยุกต์ทฤษฎีและการปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ ในการวางแผนการ
บําบัดรักษา การวิจัย และบูรณาการความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์ รวมทั้งมุ่ง
พัฒ นาคุณสมบัติของบัณฑิตในด้ านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิ ชาชีพ และการ
สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการประกอบวิชาชีพ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมี
ภาวะผู้นําในวงวิชาชีพ
๒) มีความรู้ และความชํานาญ ในการปฏิบัติวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะด้าน
๓) สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ
๔) แสดงออกซึง่ ภาวะผู้นาํ ในการริเริม่ ดําเนินการเรือ่ งสําคัญได้ และแสดงบทบาทผู้ตาม ผูป้ ระสานงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์
๕) สามารถพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมและช่วยริเริ่มวางแผนให้ผู้อื่นมีพัฒนาการที่ทันความก้าวหน้าใน
สาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ ปริญญาโท
๑) เป็ นผู้นําในการส่ง เสริมให้มี การประพฤติ ป ฏิบัติตามหลั ก คุณธรรม จรรยาบรรณวิ ชาชีพ และ
จริยธรรมการวิจัย
๒) มี ค วามรู้ค วามเข้า ใจอย่ างลึ ก ซึ้ ง ในเนื้อ หาทางวิ ช าชี พ มี ค วามชํา นาญในการปฏิ บัติ วิ ชาชี พ
กายภาพบําบัดเฉพาะด้าน รวมทั้งสามารถทําวิจัย และเผยแพร่ผลงานได้
๓) ตระหนักรู้ถึงปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
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๔) มีความรับผิดชอบและแสดงบทบาทในการเป็นผู้นํา ผู้ตาม ผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสม อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕) มีความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ให้โอกาส และสนับสนุนผู้อื่นให้พฒ
ั นาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๔.๓ ปริญญาเอก
๑) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และทันสถานการณ์
๒) สามารถทําวิจัย สร้างองค์ความรู้ หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่กอ่ ให้เกิดคุณประโยชน์สําคัญในการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
๓) เป็นผู้นําในวิชาชีพกายภาพบําบัด และวงการวิชาการ สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้
เกิดการสร้างแนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่
๔) สามารถนําเสนอผลงานวิชาการ อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด ยึ ด ผลลั พ ธ์
การเรียนรู้เป็นฐานในการดําเนินการหลักสูตร สาขาวิชากายภาพบําบัด จึงได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ไว้ ๖ ด้ า น สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชากายภาพบําบัดดังนี้
๕.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) สามารถจัดการปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ โดยพิจารณาค่านิยมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางค่านิยม
และลําดับความสําคัญก่อนหลัง
๓) แสดงออกซึ่งความซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่างสม่ําเสมอ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมระหว่าง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ส่วนตัวและส่วนรวม
๔) เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นําในการทํางาน ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน
๕.๑.๒ ด้านความรู้
๑) มี ความรู้ ความเข้ าใจทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในเนื้อหาและทัก ษะทางวิ ชาชี พ
กายภาพบําบัดเฉพาะทาง โดยอิงข้อมูลหลักฐานที่ทันสมัยและเป็นระบบ
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๒) มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
๓) มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง และเข้าใจการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพือ่
ใช้ปฏิบัติในวิชาชีพ
๕.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎี และประสบการณ์ภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็นหรือปัญหา
ที่ซับซ้อน
๒) สามารถค้นคว้า ประเมิน วิพากษ์ผลงานทางวิชาการ สามารถสรุปผลและจัดทําข้อเสนอ
ในการแก้ไขปัญหาหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติ
๕.๑.๔ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) สามารถทํางานด้วยตนเองและเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
๒) แสดงความรับผิดชอบอย่างสูงในหน้าที่การงานหรือสถานการณ์อื่นๆทางวิชาชีพ
๓) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะ และความรู้เพื่อความก้าวหน้าของวงการวิชาชีพ
๕.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา
๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารต่อ
กลุ่มบุคคลต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๓) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจน
สามารถจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนอผ่านสื่อทีเ่ หมาะสม
๕.๑.๖ ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
๑) สามารถปฏิบัติทักษะวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผใู้ ช้บริการ ครอบคลุมทัง้ ด้านการสร้าง
เสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การบําบัดรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ หรือการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
๒) สามารถใช้ทักษะหรือเทคนิคขั้นสูงเฉพาะแขนงวิชาในการให้บริการ
๕.๒ ปริญญาโท
สาขาวิ ชากายภาพบําบั ด ได้กํ าหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ร ะดั บ ปริญ ญาโท สาขาวิชา
กายภาพบําบัด ๕ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของสาขาวิชากายภาพบําบัดที่กําหนดไว้ ดังนี้
๕.๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ตระหนักรู้ จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย

๔

มคอ.๑

๒) สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนรวมทั้งปัญหา
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงผู้อื่น
๓) แสดงออกภาวะผู้นําในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๕.๒.๒ ด้านความรู้
๑) มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างลึกซึ้ง โดย
อิงข้อมูลหลักฐานทีท่ นั สมัย และเป็นระบบ
๒) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการ
การวิจัย และตระหนักถึงผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา
๓) มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน และเข้าใจการ
พัฒนาความรู้ใหม่ เพื่อใช้ปฏิบัติในวิชาชีพและการวิจัย
๕.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นปัญหาด้วยดุลยพินิจ
อย่างเหมาะสม
๒) สามารถค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ และประเมินผลงานทางวิชาการ รวมถึงสร้างสรรค์
ผลงานใหม่
๓) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง
๕.๒.๔ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความรับผิดชอบการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
๒) แสดงบทบาทการเป็นผู้นํา ผู้ตาม ผูป้ ระสานงานอย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม่
๓) สามารถปรับตัวต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผู้อื่น
๕.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อการศึกษาวิจัยและประกอบวิชาชีพ
๒) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินความสําเร็จของการสือ่ สาร
ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ
๓) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจน
สามารถจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนอผ่านสื่อทีเ่ หมาะสม
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๕.๓ ปริญญาเอก
สาขาวิชากายภาพบําบัด ได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
กายภาพบําบัด ๕ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของสาขาวิชากายภาพบําบัดที่กําหนดไว้ ดังนี้
๕.๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ริเริ่มหรือชี้ให้เห็นข้อที่ควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมด้วยดุลยพินิจทางคุณธรรม
๒) สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนรวมทั้งปัญหา
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผอู้ ื่นประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่างจริงจัง
๕.๓.๒ ด้านความรู้
๑) สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สําคัญในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
หรือต่อสังคม
๒) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกีย่ วกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และให้คําแนะนําแก่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
๕.๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) พัฒนากรอบแนวคิ ด ออกแบบ แก้ไข และจัดการปั ญ หาด้วยการวิจั ยขั้นสูง เพื่อ สร้าง
องค์ความรู้ใหม่
๒) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดการปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญ
๕.๓.๔ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) แสดงความเห็นและมีความเป็นผู้นําที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ
๒) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
๓) ร่วมรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ค้นคว้าในประเด็นปัญหาทีส่ าํ คัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอวิธีแก้ไขได้ตรงประเด็น
โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
๒) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารต่อกลุ่ม
บุคคลต่างๆ
๓) นําเสนอผลงานวิชาการทัง้ ในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ
๔) นําเสนอผลงานวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ
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๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สภากายภาพบําบัด
๗. โครงสร้างหลักสูตร
๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกหรือฝึกภาคสนาม ไม่น้อยกว่ า ๒๐๐ ชั่วโมง โดยให้จัดการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกไม่น้อยกว่า ๔๕
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค
โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน
๗.๒ ปริญญาโท
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตขั้นต่ํา ดังนี้
๑) หลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๒) หลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓) หลักสูตรที่จัดการศึกษาแผน ข ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และต้องมีการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่เกิน ๖ หน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวมกันไม่น้อ ยกว่า ๓๖
หน่วยกิต
ศึกษางานรายวิชา
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๑
ไม่น้อยกว่า ๓๖
-

แผน ก แบบ ก ๒
ไม่น้อยกว่า ๑๒
ไม่น้อยกว่า ๑๒
-

๓๖

๓๖

แผน ข
ไม่น้อยกว่า ๑๒
ไม่น้อยกว่า ๓
และไม่เกิน ๖
๓๖

โดยหลักสูตรทีจ่ ัดการศึกษาแผน ข ต้องเน้นการปฏิบัติทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
หลักสูตรทุกแบบต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
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๗.๓ ปริญญาเอก
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต หลังจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ๗๒
หน่วยกิตหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตขั้นต่ํา ดังนี้
๑) หลักสูตรที่จัดการศึกษา แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
๒) หลักสูตรที่จัดการศึกษา แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
๓) หลักสูตรที่จัดการศึกษา แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๔) หลักสูตรที่จัดการศึกษา แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ศึกษางานรายวิชา
วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แบบ ๑.๑

แบบ ๑.๒

๔๘
๔๘

๗๒
๗๒

แบบ ๒.๑
ไม่น้อยกว่า ๑๒
๓๖
๔๘

แบบ ๒.๒
ไม่น้อยกว่า ๒๔
๔๘
๗๒

โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางกายภาพบําบัดขั้นสูง กายภาพบําบัดสาขาเฉพาะ และเนือ้ หาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
๒) การปฏิบัตทิ ักษะวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาเฉพาะต่างๆ
๓) ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
๔) จริยธรรมการวิจัย
๘.๒ ปริญญาโท
๑) ทฤษฎี องค์ความรู้ และผลการวิจัยในศาสตร์กายภาพบําบัดและสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือทักษะทาง
วิชาชีพที่ทันสมัย
๒) ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ เพื่อใช้ในเชิงวิชาการ การวิจัย หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๓) การวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลการวิจัย พัฒนาวิธกี ารใหม่ๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
และทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
๔) วิธกี ารนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจยั ในรูปแบบต่างๆ ต่อกลุม่ นักวิชาการ นักวิชาชีพ และประชาชน
๕) จริยธรรมการวิจัย
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๘.๓ ปริญญาเอก
๑) ทฤษฎี องค์ความรู้ระดับสูง และการวิจัยในศาสตร์กายภาพบําบัดและสาขาทีเ่ กี่ยวข้องหรือทักษะ
ทางวิชาชีพขั้นสูงที่ทันสมัยและซับซ้อน
๒) ประเด็นปัญหาทีก่ ําลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้าของสาขาวิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็น
ปัญหาเหล่านั้นต่อการปฏิบัตหิ น้าที่ในปัจจุบัน และต่อข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับ
๓) ผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของโครงการและจากสิง่ ตีพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่
อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
๔) ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง
๕) จริยธรรมการวิจัย
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
๙.๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นอกจากการสอนภาคทฤษฎี ต้องมีโอกาสให้
ผู้เรียนได้คน้ คว้า สืบค้น เพื่อทําความเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในภาคปฏิบัติ ผู้เรียนต้องได้ทดลอง ฝึกใช้
ทักษะคลินิก และเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง รวมถึงฝึกปฏิบัติจริงทั้งฝึกกับผู้ร่วมเรียน และฝึกกับผู้ใช้บริการ
ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย เพื่อมุ่งฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลายสถานการณ์ รวมทั้งเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการวิจัย
นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนควรสอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาจิตพิสัย
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๙.๑.๒ ปริญญาโท
การจัดการเรียนการสอนเน้ นผู้เ รียนเป็นสําคัญ โดยมีการให้คําแนะนําและเปิดโอกาสให้
ผู้เรี ยนได้ทําการค้นคว้า สื บค้น เพื่อทําความเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเอง หากมีภาคปฏิบัติ ผู้เรียนต้อ งได้
ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง รวมถึงฝึกปฏิบัติจริงทัง้ ฝึกกับผู้ร่วมเรียน และฝึกกับผู้ใช้บริการ ควรมี
รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อมุ่งฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลายสถานการณ์ ผู้เรียนทุกคนต้องมีประสบการณ์ตรงในกระบวนการวิจัยทุก
ขั้นตอนในการทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ
การจัดการเรียนการสอนควรสอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรม ที่จะพัฒนาจิตพิสัยในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
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๙.๑.๓ ปริญญาเอก
การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนต้องชี้นํา ควบคุมตนเอง ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ สืบค้ น และสั ง เคราะห์เ พื่อพัฒ นาองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีรูป แบบการเรี ยนการสอน
ที่หลากหลาย เน้นการสัมมนา การศึกษา วิจัยอย่างเป็นอิสระ เพื่อมุ่งฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ การคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนนําเสนอความคิด วิพากษ์ อภิปรายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และให้
ข้ อ เสนอแนะที่ ส ร้ า งสรรค์ แสดงภาวะผู้ นํ า ทางวิ ช าการ นอกจากนั้ น ผู้ เ รี ย นทุ ก คนต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอน
กระบวนการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ
การเรียนการสอนควรสอดแทรกเนื้อหาหรือ กิจ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาจิตพิสัย ด้ านคุ ณธรรม
จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนทางวิชาการหรือ
วิชาชีพได้อย่างสุขุม ถูกต้องและทันสถานการณ์
ตั วอย่ างวิ ธีก ารจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เ รียนเป็ น ศูนย์ ก ลางที่ อ าจใช้ ใ นหลั ก สูต ร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด เช่น
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning) และการสอนโดยใช้กรณี
ตัวอย่าง (Case study) ซึ่ง มุ่ ง เน้ นวิธีก ารสอนที่ให้ผู้ เ รียนควบคุม การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ผู้เ รียนคิ ดและ
ดําเนินการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ และเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา ส่งเสริม
ให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าการจําเนื้อหาข้อเท็จจริง ส่งเสริมทักษะการทํางานเป็นกลุ่มและพัฒนาทักษะ
ทางสังคม
การสอนแบบเน้ นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study) เน้นให้ผู้เรียนศึกษาและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่ น ให้ สืบ ค้ น แก้ปัญ หา หรือจัดการเรียนรู้เ ชิ งประสบการณ์ ใช้ทั้ งการเรี ยน
รายบุคคลหรือกระบวนการกลุ่ม
การสอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ ยตนเอง
โดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่จากกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง กับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว
แล้วตรวจสอบองค์ความรู้ใหม่กันเองระหว่างกลุ่มผู้เรียน โดยผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนความรู้ใหม่ที่ถูกต้อง
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept attainment) มุ่งให้ผู้เรียนทราบถึง
คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใด แล้วนําความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้
การสอนแบบทํางานรับผิดชอบร่วมกัน (Co-operative learning) เน้ นให้ผู้เ รียนเรียนรู้
กระบวนการทํางานร่วม ความรับผิดชอบขณะเรียนรู้ไปพร้อมกลุ่ม
การสอนเพื่อให้ ผู้ เ รี ยนเกิ ดการเรียนรู้จ ากกระบวนการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ (Critical
thinking) เน้นให้ผู้เรี ยนพัฒนาความสามารถในการใช้ความคิดพิจ ารณาตัดสินประเด็นปัญ หาต่างๆ อย่าง
รอบคอบ และมีเหตุผล โดยเสนอปัญหาแล้วให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ และใช้กระบวนการคิด
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อย่างหลากหลาย รวมทั้งวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล และเป็นลําดับขั้นตอนเพื่อนําไปสู่การตัดสินเลือก
คําตอบที่เหมาะสมกับปัญหา
ในภาคปฏิบัติ ผู้เรียนต้องได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงฝึกปฏิบัติจริงทั้งฝึกกับผู้ร่วมเรียน
และฝึกกับผู้ใช้บริการ ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น
การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) โดยให้เรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง
สอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation) เน้นการเรียนรู้จากการพบสถานการณ์ที่สร้าง
ขึ้นให้มีสภาพแวดล้อม และปฏิสัมพันธ์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สดุ กําหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาเพื่อให้
ผู้เรียนฝึกการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น การสร้างสถานการณ์จําลองผู้ป่วย
แบบต่างๆ
สอนแบบสาธิต (Demonstration method) ให้ผู้เรียนสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการ
แสดงตัวอย่างพร้อมๆ กับการอธิบาย ให้ผู้เรียนได้ฝึกทํา เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ และซักถามไปพร้อมกัน
สอนแบบโครงการ (Project method) มุ่งฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ การคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลากหลายสถานการณ์ รวมทั้งการทําโครงงานวิจัย เพื่อให้มีการ
บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๙.๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การวัดและประเมินผลต้อ งทําอย่างเป็นระบบ ยึดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาผลการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา และการฝึกปฏิบัติงาน ต้องระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
เอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติงาน มีการใช้วิธปี ระเมินผล
ที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน รายงาน
เป็นต้น ผู้เรียนได้รับการประเมิ นแบบรอบด้าน ได้แก่ การประเมินโดยผู้ส อน ผู้ร่วมสอน ผู้ร่ วมเรียน และ
ตัวผู้เรียนเอง มีการนําผลการประเมินแจ้งแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
การประเมินผลการเรียนรู้ยงั สามารถพิจารณาในด้านอื่นคือ การเป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ความใฝ่รู้ และการเป็นผูเ้ รียนรู้ตลอดชีวิต
๙.๒.๒ ปริญญาโท
การวัดและประเมินผลต้อ งทําอย่างเป็นระบบ ยึดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาผลการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา และการฝึกปฏิบัติงาน ต้องระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
เอกสารหลัก สูตร เอกสารประกอบรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการฝึก ปฏิบัติงาน มี การใช้ วิธีก าร
ประเมินผลที่หลากหลายเช่น การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน รายงาน เป็นต้น โดยผู้เรียนได้รับการประเมินแบบรอบด้าน ได้แก่ การประเมินโดยผู้สอน ผู้ร่วมสอน
ผู้ร่วมเรียน และตัวผู้เรียนเอง มีการนําผลการประเมินแจ้งแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
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การประเมินผลการเรียนรู้ยังสามารถพิจารณาในด้านอื่นคือ การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ความใฝ่รู้ การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และความเป็นผู้นําทางด้าน
วิชาการ
๙.๒.๓ ปริญญาเอก
วัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ระบุรายละเอียด
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการใช้วิธีการ
ประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน รายงาน
เป็นต้น อาจมีก ารสอบปฏิ บั ติในกรณีเ นื้อ หาวิชาเป็นทัก ษะปฏิบัติการหรือ ปฏิบัติก ารคลินิก เช่น การใช้
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการประเมินคลินิกที่ใช้เป็นตัวแปรงานวิจัย เป็นต้น โดยผู้เรียนได้รับการประเมิน
แบบรอบด้าน มีการนําผลการประเมินแจ้งแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
การประเมินผลการเรียนรูม้ ีการพิจารณาในด้านอื่นๆ คือการแสดงความเป็นผู้นําทางวิชาการ
เช่น การเสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะทีส่ ร้างสรรค์ การส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างจริงจัง
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันการศึกษาต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่า ผู้เ รียนและ
ผู้สําเร็จ การศึกษาทุก คน มี ผ ลการเรียนรู้ ทุก ด้านตามที่กํ าหนดไว้ในมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดั บ บั ณฑิตศึ ก ษา
สาขาวิชากายภาพบําบัดเป็นอย่างน้อย โดยดําเนินการทวนสอบระดับรายวิชา (ถ้ามี) และอาจจัดการทวนสอบ
ระดับหลักสูตร โดยกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
๑๑.๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท
๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
๒) มีคุณสมบัตอิ ื่นๆ ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
๑๑.๑.๒ ปริญญาเอก
ผู้เข้าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาตรี ต้อง
๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
๒) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานตามที่สถาบันการศึกษา
กําหนด
๓) มีคุณสมบัตอิ ื่นตามทีส่ ถาบันการศึกษากําหนด
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ผู้เข้าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาโท ต้อง
๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบําบัด หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
๓) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานตามที่สถาบันการศึกษา
กําหนด
๔) มีคุณสมบัตอิ ื่นตามทีส่ ถาบันการศึกษากําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบของแต่ละสถาบันการศึกษา โดยการเทียบโอนระหว่าง
หลักสูตรสาขาวิชากายภาพบําบัดในประเทศไทย ทําได้เฉพาะหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและเผยแพร่จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเท่านั้น
กรณีการเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของ
ประเทศนั้นๆ
หากเป็นการเทียบโอนของนักศึกษาต่างหลักสูตรในสถาบันเดียวกัน จะต้องผ่านการประเมิน
เจตคติ ต่ อ วิ ช าชี พ และรายละเอี ย ดอื่ น ๆให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของแต่ ล ะสถาบั น และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์
๑๒.๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผล
บังคับใช้ในปั จจุบัน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
กายภาพบําบัด และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
แต่ละสถาบัน
๑๒.๑.๒ ปริญญาโทและปริญญาเอก
คุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผล
บัง คับ ใช้ในปัจจุบัน และอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรต้อ งสําเร็ จการศึ กษาระดับ ปริญ ญาเอก สาขาวิ ชา
กายภาพบําบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละสถาบัน
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๑๒.๒ สัดส่วนอาจารย์ตอ่ นักศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
สถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งจั ด ให้ มี บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนหรื อ ผู้ ช่ ว ยสอนใน
ห้องปฏิบัติการทางกายภาพบําบัดในจํานวนที่เหมาะสมกับนักศึกษา และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงาน
ของสถาบันการศึกษา ทั้งในด้านงานบริหาร การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ การเงิน และบริการโสตทัศนูปกรณ์เป็น
อย่างน้อย
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
การเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมของประสบการณ์ ทักษะการวิจัย และ/หรือทักษะขั้นสูง
ทางวิชาชีพเป็นสาระสําคั ญของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด ดังนั้นสถาบันฯ ต้อ ง
เตรียมทรัพยากรสําคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนคือ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติ ตลอดจนเอื้อต่อการทํางานที่มีคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร ซึ่ง มี
รายละเอียดและการจัดการต่อไปนี้
๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน
๑) มีอาคารเรียน ห้องเรียน ที่มีสอื่ การสอนและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่พร้อมสําหรับการเรียน
การสอน
๒) หากมีการฝึกปฏิบัตกิ าร ต้องมีหอ้ งฝึกปฏิบัติการที่เหมาะสม พร้อมอุปกรณ์ที่เพียงพอ
๓) หากมีการฝึกประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพ แหล่งฝึกต้องเป็นสถานบริการทางสาธารณสุข
ซึ่งได้รับการประกันคุณภาพ หรือมีระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีจํานวนผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการเพียงพอต่อคุณภาพการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อ
สุขภาวะของผู้ใช้บริการ และคุณภาพการบริการ
๔) มีห้องทํางานหรือห้องศึกษาสําหรับผูเ้ รียนอย่างเหมาะสม เป็นสัดส่วน และเอือ้ ต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา
๕) มีห้องทํางานพร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการทํางานของอาจารย์และบุคลากร
๖) มีห้องสมุดที่มีตํารา หนังสือ วารสารที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทันสมัย จํานวนเพียงพอ สามารถสืบค้นได้จากระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักศึกษาต้องสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ
จากแหล่งข้อมูลทัง้ ในและต่างประเทศได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส
๑๓.๒ การจัดการ
๑) มีผู้รบั ผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน
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๒) มีแผนจัดเตรียมความต้องการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง
๓) มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอ มีการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
และพร้อมใช้ตลอดเวลา
๔) มีการประเมินคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรทุกประเภท รวมทั้งแหล่งฝึกประสบการณ์
อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
๕) มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนและอาจารย์ เพือ่ การปรับปรุงทรัพยากรการศึกษา
ภายหลังการสิ้นสุดภาคการศึกษา
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
๒) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล รวมทั้งการเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อสนับสนุนความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน
๓) พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
๔) พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางกายภาพบําบัดให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
๕) พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น และพัฒนาเพือ่ เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สงู ขึ้น
๖) ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัย ทัง้ ในที่ประชุมระดับชาติ
และนานาชาติ
๗) สนับสนุนครุภัณฑ์และทุนสําหรับการทําวิจัย การนําเสนอผลงาน และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติอย่างเพียงพอ หรือตามทีก่ าํ หนดในการประกันคุณภาพภายในโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอย่างน้อย
๘) เพิ่มพูน และพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับอาจารย์ใหม่จะต้องมีการพัฒนาสู่บทบาทอาจารย์ โดยปฐมนิเทศเพื่อแนะนําสูบ่ ทบาท
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนแนวทางการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ในขณะเดียวกันต้องมีการอบรม
หรือดูงานในเรือ่ งต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ความรู้ทางด้าน
กายภาพบําบัดทัง้ ทฤษฎีและปฏิบัติ การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน การวิจัยได้
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
กายภาพบําบั ด ต้ อ งสามารถประกั นคุณภาพหลั ก สู ตรและการจัดการเรียนการสอน ตามตัวบ่ง ชี้ผ ลการ
ดําเนินงานหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามจุดเน้นของ
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หลักสูตร อัตลักษณ์ของสถาบัน หรือเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
๑๕.๑ ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานหลัก
๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชากายภาพบําบัด
๓) มีร ายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ครอบคลุม
หัวข้อตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา
๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (ไม่นับรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์)
๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ครอบคลุมหัวข้อ ที่กําหนดใน
มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗) พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินผลการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘) อาจารย์ใหม่ทุกคนผ่านการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๐) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๕.๒ การประเมินผล
สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด รวมทั้งตัวบ่งชี้เฉพาะของสถาบันอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีต่อ เนื่อง ๒ ปี การศึกษา เพื่อ ติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดั บอุ ดมศึก ษา
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แห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินระดับดี คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัว
บ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีตามระยะเวลาของแต่ละหลักสูตร
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัดสู่การปฏิบัติ
สถาบันการศึกษาที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่
สามารถให้ปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชากายภาพบําบัดได้ และมีประสบการณ์การจัดการศึกษา
สาขาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด สถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนหลั กสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา
สาขาวิชากายภาพบําบัดเป็นครั้งแรก ต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัดแล้ว
แนวทางการดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
๑๖.๑ พิจ ารณาความพร้ อมและศั กยภาพในการบริ ห ารจั ดการศึก ษาตามหลัก สูต รในหั วข้ อ ต่ างๆ
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก
สาขาวิชากายภาพบําบัด ให้มีองค์ประกอบตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๖.๓ พัฒนาหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด โดยพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร
เนื้ อ หาสาระสํ า คั ญ และผลการเรี ย นรู้ อย่ า งน้ อ ยตามที่ กํ า หนดในมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
บัณฑิ ตศึก ษา สาขาวิชากายภาพบําบัด และอาจเพิ่ม เติม มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ซึ่ ง สถาบั นฯ
ต้องการให้ ผู้สําเร็จการศึก ษาของตนมีคุณลัก ษณะเด่นหรือพิเ ศษกว่าสถาบันอื่น จัดทําเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร โดยใช้หัวข้อและรายละเอียดตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเป็น
แนวทาง
๑๖.๔ กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ สู่รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อให้
เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้านของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยบางรายวิชาจะต้องรับผิดชอบต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบําบัดเพิ่มเติมอีกด้วย แล้วจัดทํารายละเอียด
รายวิ ช า และรายละเอี ย ดประสบการณ์ ภ าคสนาม โดยใช้ หั ว ข้ อ และรายละเอี ย ดตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเป็นแนวทาง
๑๖.๔ เสนอขอความเห็นชอบหรือการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ
ของสถาบันการศึกษา
๑๖.๖ เสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึง่ สภาสถาบันฯอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯอนุมัติ
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๑๖.๗ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจัดทํ ารายงานการจัดการสอน
พร้ อ มปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะการปรับ ปรุ ง ในรายวิ ชา/ประสบการณ์ ภ าคสนามที่
รับผิดชอบเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีการทวน
สอบผลการเรียนรู้ประจําภาคการศึกษาหรือประจําปีตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
๑๖.๘ เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้รวบรวมข้อมูลจากการรายงานของอาจารย์ผู้สอนและการทวนสอบ จัดทํา
รายงานในภาพรวมประจํ าปี อาจารย์ ป ระจํา หลั ก สู ตรร่ ว มกั นวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
๑๖.๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร แต่ละสถาบันจัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรที่มี
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดไว้ในหลัก สูตร นํ าผลการประเมิน มาวิเคราะห์/
ทบทวนเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
*************************

๑๘
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในสาขา
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สุทธศรี วงษ์สมาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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พ.ศ. ๒๕๕๗

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
๑. ชื่อสาขา
ทันตแพทยศาสตร์
Dentistry
๒. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)
ภาษาอังกฤษ Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ การวินิจฉัย รวมทั้งการกระทํา
ใด ๆ ในการบําบัดรักษา และป้องกันโรค รวมทั้งการบูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก ขากรรไกร
และใบหน้า รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพื่อให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ โดยคํานึงถึงสุขภาพองค์รวม ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล
การสื บ ค้ น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หาความรู้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และปฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ น
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ ดํารงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และประพฤติตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพทันตกรรม
๔.๒ คํานึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสําคัญ โดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันด้วยความ
เห็นอกเห็นใจ และตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์
๔.๓ มี ค วามรอบรู้ ใ นสาขาวิ ช าทั น ตแพทยศาสตร์ แ ละศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
๔.๔ สามารถดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม โดยคํานึงถึง
สุขภาพองค์รวมตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา เพื่อนํา
ไปสู่การดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการและคาดหวังของผู้ป่วยตามหลักวิชาการ
๔.๕ ตระหนักถึงข้อจํากัดและระดับสมรรถนะของตน รวมทั้งพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
๔.๖ สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไปด้วยความสุภาพและให้เกียรติ รวมทั้งเป็นผู้นํา
และผู้ตามได้ตามบริบท
๔.๗ สืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และนําไปประยุกต์ในการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
๔.๘ ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔.๙ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม
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๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต
ทันตแพทย์ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพในฐานะทันตแพทย์
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมี
เจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ
๕.๑.๒ มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
๕.๑.๓ มีจิตสํานึกในการดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๕.๑.๔ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ ความรู้
๕.๒.๑ มีค วามรู้ ความเข้ า ใจในสาระสํ า คั ญ ของศาสตร์ ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานชี วิ ต ความรู้ พื้ น ฐานทาง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและการปกครอง
๕.๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์
รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพ
๕.๒.๓ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบําบัดโรค ป้องกันโรค พื้นฟู และคงสภาพใน
ช่องปากโดยคํานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
๕.๓ ทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล รวมถึงการมี
ความคิดสร้างสรรค์
๕.๓.๒ สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาจ
ใช้ร่วมกับประสบการณ์หรือนําไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
๕.๓.๓ สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในทาง
ทันตกรรม
๕.๓.๔ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
๕.๓.๕ สามารถประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมและดํ า รงชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ตามหลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพียง
๕.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นําไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การทํางานร่วมกับผู้อื่น และ
การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๔.๒ รู้จักบทบาทและการปฏิบัติตนในการเป็นผู้นําและผู้ตามตามบริบท
๒
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๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาของสังคม
๕.๔.๔ มีความเข้าใจและแสดงบทบาทในฐานะผู้นําชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม
และภาวะเศรษฐกิจ
๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ และระบาดวิทยาในการแนะนําและ
ประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
๕.๕.๒ มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม
๕.๕.๓ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจําเป็นของวิชาชีพ
๕.๕.๔ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้า
และประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ และมีการพัฒนาโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕.๖ ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
๕.๖.๑ สามารถรวบรวมข้อ มู ล โดยการซั ก ประวั ติแ ละการตรวจ ประเมิ น สภาวะผู้ป่ ว ยทั้ งทาง
การแพทย์และทางทันตกรรม รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
๕.๖.๒ สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นและวินิจฉัยแยกโรคในช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้าโดยการแปล
ผลที่ได้จากข้อมูลต่าง ๆ จากการตรวจผู้ป่วย
๕.๖.๓ สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวมและการมีส่วนร่วม
ของผู้ป่วย รวมทั้งทําการปรึกษา ให้คําปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษากับผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
๕.๖.๔ สามารถจัดการ รักษาทางทันตกรรม ฟื้นฟูสภาพในช่องปาก รวมทั้งติดตามและประเมิน
ผลการรักษา
๕.๖.๕ สามารถจัดการเบื้องต้นต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยทันตกรรมได้
อย่างเหมาะสม
๕.๖.๖ สามารถจัดการภาวะแทรกซ้อนและภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมได้
๕.๖.๗ สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ทันตแพทยสภา
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างของหลั กสู ตรทั นตแพทยศาสตรบั ณฑิ ตต้ องสอดคล้ องกั บเกณฑ์ มาตรฐานของกระทรวง
ศึกษาธิการ และทันตแพทยสภา โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐ หน่วยกิต และมีจํานวนหน่วยกิต
ขั้นต่ําของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
๓

4343

4444

มคอ.๑
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๘๔ หน่วยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร มีดังนี้
ก. การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามข้อ ๗.๑ สถาบันอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรืออื่น ๆ
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐
หน่วยกิต
ข. การจัดการหลั ก สูตรในหมวดวิชาเฉพาะตามข้อ ๗.๒ สถาบั นอาจจัดเป็ นกลุ่ม วิ ชาแกน วิชา
เฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพ กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน หรืออื่น ๆ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะ ความรู้ เกิดความรักและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทันตกรรม รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมในวิชาชีพ
สามารถนําความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพทันตแพทย์ โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๘๔ หน่วยกิต
ค. สถาบั น สามารถปรั บ เพิ่ ม จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดในแต่ ล ะหมวดวิ ช าได้ ต ามปรั ช ญา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และตามนโยบายของแต่ละสถาบัน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General education) จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
เป็ น วิ ช าที่ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล มี ค วาม
เข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษตามความจําเป็นของวิชาชีพ
๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๔ หน่วยกิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ มีเนื้อหาครอบคลุม
๘.๒.๑ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
๘.๒.๑.๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐานสําหรับนิสิต/นักศึกษากลุ่มวิชาชีพทางสุขภาพ
๘.๒.๑.๒ วิทยาศาสตร์ชีวเวชและการแพทย์พื้นฐาน
(๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ และโมเลกุล
(๒) กายวิภาคศาสตร์
(๓) สรีรวิทยา
(๔) วิทยาภูมิคุ้มกัน
(๕) เภสัชวิทยา
(๖) จุลชีววิทยา
(๗) พยาธิวทิ ยา
(๘) ความเจ็บปวดและการควบคุม
๔

มคอ.๑
๘.๒.๒ วิชาชีพ
การพัฒนาความเป็นวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยและการจัดการ เป็นความรู้เกี่ยวกับ
(๑) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของทันตแพทย์
(๒) กฎหมายและพระราชบัญญัติวชิ าชีพที่เกี่ยวข้อง
(๓) การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีอย่างต่อเนื่อง
(๔) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและการจัดการข้อมูล เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
(๕) พื้นฐานการวิจัย ระบาดวิทยา ชีวสถิติและการทําวิจัย
(๖) การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม
(๗) การติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
(๘) ความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการหน่วยการบริการทางทันตกรรม
(๙) ความรู้พื้นฐานในการจัดสภาวะแวดล้อมให้ปลอดภัย
(๑๐) โรคและความผิด ปกติ ข องอวั ยวะช่ องปาก ระบบของศีร ษะ ใบหน้า ขากรรไกร
กล้ามเนื้อ ระบบบดเคี้ยว และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
(๑๐.๑) ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(๑๐.๒) ปริทันตวิทยา
(๑๐.๓) วิทยาเอ็นโดดอนต์
(๑๐.๔) ทันตกรรมหัตถการ
(๑๐.๕) ทันตกรรมเด็ก
(๑๐.๖) ทันตกรรมประดิษฐ์
(๑๐.๗) ทันตกรรมจัดฟัน
(๑๐.๘) เวชศาสตร์ชอ่ งปาก
(๑๐.๙) วิทยาระบบบดเคี้ยว
(๑๐.๑๐) รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(๑๑) ทันตสาธารณสุข
(๑๒) การประเมินผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา รวมถึงการตรวจด้วยภาพรังสี
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(๑๓) การจัดการผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบหรือผู้ป่วยกลุ่มพิเศษที่จําเป็นต้องได้รับการรักษา
ทางทันตกรรม
(๑๔) การจัดการต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในผู้ป่วยทันตกรรม
(๑๕) การจัดการต่อภาวะแทรกซ้อนและภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม
(๑๖) การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(๑๗) การใช้วัสดุทางทันตกรรม
๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๕
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๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
๙.๑.๑ จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษา โดยใช้ ก ระบวน
การเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาทั้งสติปัญญา การปฏิสัมพันธ์ การทํางานร่วมกัน ฝึกปฏิบัติทั้งใน
สถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง
๙.๑.๒ จัดกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยคิดวิธีการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งหลากหลาย มีโอกาสในการพัฒนาทั้งสติปัญญา การปฏิสัมพันธ์ การทํางานร่วมกัน การสังเกต วิเคราะห์
วิจัย อภิปราย แก้ปญ
ั หา ฝึกปฏิบัติทั้งในสถานการณ์จําลอง และสถานการณ์จริง
๙.๑.๓ พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ประเมิน และพัฒนาได้ด้วยตนเอง
๙.๑.๔ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เ รี ย น โดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสฝึ ก ฝน
การแก้ปญ
ั หาและตัดสินใจ การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม และพัฒนาความเป็นวิชาชีพ
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๙.๒.๑ กําหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินให้ชัดเจน
๙.๒.๒ ระบุวิธีการที่ใช้ประเมิน และตัดสินผลการเรียนให้ชดั เจน
๙.๒.๓ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โดยใช้ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลายให้ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์ ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด
(ตัวอย่างวิธีการประเมิน เช่น การประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน การสังเกตพฤติกรรม การตรวจผลงาน
การตรวจรายงาน การสอบภาคปฏิบัติในสถานการณ์จําลองและ/หรือสถานการณ์จริง)
๙.๒.๔ สนับสนุนแนวทางการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (formative evaluation) เพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่า นักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาทุ กคนมีผลการเรียนรู้ ทุกด้าน ตามที่กําหนดไว้ ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์เป็นอย่างน้อย โดยทําการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร เมื่อได้ดําเนินการ
ทวนสอบแล้วให้จัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
๑๐.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
๑๐.๑.๑ กําหนดให้คณะมีระบบและกลไกในการดําเนินการเกี่ยวกับการทวนสอบรายวิชาที่มี
การสอน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๑๐.๑.๒ มีการทวนสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของทั้งอาจารย์และนักศึกษา
๑๐.๑.๓ มีการรายงานผลการทวนสอบระดับรายวิชาอย่างเป็นระบบ

๖
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๑๐.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร
๑๐.๒.๑ มีการทวนสอบหลักสูตรตามรอบการประเมิน
๑๐.๒.๒ มีการประเมินสัมฤทธิผลของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในด้านต่าง ๆ ของทันตแพทย์
ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนั้น
๑๐.๒.๓ มีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกสถาบั นอุดมศึกษามา
ประเมินหลักสูตรตามรอบที่กําหนด
๑๐.๒.๔ มีการใช้ผลการทวนสอบของระดับรายวิชามาประกอบในการประเมินหลักสูตร
๑๐.๒.๕ มีการรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
๑๑. คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา
๑๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า
๑๑.๑.๒ ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและ/หรื อ
ข้อบังคับ/ระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ให้เทียบโอนผลการเรียนรู้ในการโอนย้ายของนักศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ได้ประโยชน์และ
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีจํานวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และทันตแพทยสภา
๑๒.๒ คุณสมบัติอาจารย์ประจํา
๑๒.๒.๑ ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งน้ อ ยทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จะต้ อ งมี
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษา โดยต้องไปศึกษาต่อภายในเวลา ๓ ปีนับแต่วัน
บรรจุ และอย่างน้อยต้องได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์คลินิก สาขาทางทันตกรรมหรือเวชกรรม
๑๒.๒.๒ ผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นนอกเหนือจากข้อ ๑๒.๒.๑ ต้องมีคุณวุฒิอย่างต่ําระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อหลักสูตร หรือมี
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่จําเป็นต่อหลักสูตร และกรณีที่เป็นคุณวุฒิที่
ต้องมีองค์กรวิชาชีพรับรอง ผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
๑๒.๒.๓ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
๑๒.๒.๔ มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑๒.๒.๕ มีความรู้ในด้านการเรียนการสอน
๑๒.๒.๖ มีหน้าที่ในการสอน หรือการวิจัย หรือการให้บริการวิชาการตามสัดส่วนที่สถาบันกําหนด
๗
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๑๒.๓ อัตราส่วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้มีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
เป็นไปตามประกาศทันตแพทยสภา และประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๒.๔ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์
และนักศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน
๑๓.๑.๑ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และทางทันตกรรม รวมถึงมีคลินิกทันตกรรม
ที่พร้ อมและเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ของ
ทันตแพทยสภา
๑๓.๑.๒ มีวัสดุทันตกรรม และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเพียงพอในการให้บริการผู้ป่วยและ
การเรียนการสอน อย่างน้อยตามมาตรฐาน/เกณฑ์ของทันตแพทยสภา
๑๓.๑.๓ มีระบบคลินิกทันตกรรมหรือโรงพยาบาลทันตกรรมที่มีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยและ
การส่งต่อผู้ป่วยกับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก เพื่อให้มีผู้ป่วยที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน/เกณฑ์ของทันตแพทยสภา
๑๓.๑.๔ มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
๑๓.๑.๕ มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาและเป็นสื่อ
การเรียนการสอน
๑๓.๑.๖ มีห้องสมุดหรือห้องอ่านหนังสือ มีตาํ รา วารสารทางด้านทันตแพทย์ทุกสาขา รวมทั้งด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย
๑๓.๑.๗ มีการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
การส่งนักศึกษาไปดูงาน ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ การจัดการ
๑๓.๒.๑ มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ
๑๓.๒.๒ มีการวางแผนในการจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนการสอน เพื่อการใช้งานได้พร้อมทันเวลา
๑๓.๒.๓ มีการดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษา จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างเพียงพอ
๑๓.๒.๔ มีการประเมินคุณภาพ ปริมาณ ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทรัพยากรการเรียน
การสอนเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
๑๓.๒.๕ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง การดูแลความปลอดภั ยในสถาบันการศึกษาและนอก
สถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและครบวงจร ได้ แ ก่ ความปลอดภั ย ทางด้ า น
ร่างกาย ทรัพย์สิน อุบัตเิ หตุ อุบัติภัย เป็นต้น
๘
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๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๔.๑ พัฒนาอาจารย์ใหม่ในเรื่องบทบาทของการเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความเข้าใจใน
หลักสูตร เทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ ระบบการวัดประเมินผลนักศึกษา จรรยาบรรณอาจารย์ ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาตนเอง
๑๔.๒ วางแผนพัฒนาให้อาจารย์มีศักยภาพตามต้องการ
๑๔.๓ พัฒนาอาจารย์ด้านการสอน การวัดประเมินผล และการผลิตสื่อการสอนอย่างต่อเนื่อง
๑๔.๔ สนับสนุนให้พัฒนาคุณวุฒิสูงขึ้นถึงระดับปริญญาเอกหรือวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
๑๔.๕ ส่งเสริมงานเขียนตําราและหนังสือทางวิชาการ การผลิตงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ การเผยแพร่
ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
๑๔.๖ พัฒนาให้มีการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
๑๔.๗ ส่งเสริมการนําเสนอผลงาน เป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการ การฝึกอบรม การดูงาน การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศตามความเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ทันตแพทยสภา
กําหนด
๑๔.๘ สนับสนุนให้มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานอย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นตัวเสริมแรง
ในการพัฒนาด้านอื่น ๆ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ที่จะทําให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพเรื่องการประกันคุณภาพและ
การเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีตัวบ่งชี้หลัก ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
๑๕.๑ อาจารย์ ประจําหลัก สูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๑๕.๒ มีรายละเอี ยดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ในทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย
๑๕.๓ มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
๑๕.๔ จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช าและรายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
๑๕.๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
๙
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๑๕.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๑๕.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอนหรือการประเมินผล
การ เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๑๕.๘ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
๑๕.๙ อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนา ในด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๕.๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๕.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐
สถาบั น การศึ ก ษาอาจกํ า หนดตั วบ่ ง ชี้ เพิ่ ม เติม ให้ ส อดคล้ องกั บ พัน ธกิ จ และวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สถาบัน หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดยกําหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องมีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีอย่างน้อย ๒ ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องก่อนได้รับการเผยแพร่ โดยผลการประเมินระดับดี
หมายถึง ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๕ ครบถ้วน และตัวบ่งชี้ที่ ๖ - ๑๒ บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของตัวบ่งชี้ในปีที่ถูกประเมิน
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิชาทันตแพทยศาสตร์สกู่ ารปฏิบัติ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะเปิ ด สอน/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ควร
ดําเนินการ ดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการการศึกษา ตามหลักสูตร
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน และผู้แทนทันตแพทยสภาอย่างน้อย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อย
ตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
๑๖.๓ ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระสําคัญ
และผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเป็นหลัก สถาบันอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้เฉพาะของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่แตกต่าง

๑๐

มคอ.๑
จากสถาบันอื่น โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๔ (ราย
ละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเปิดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทํา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตรให้สภาสถาบันฯ และให้ทันตแพทยสภา
พิจารณาการรับรองหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้วจึงส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบภายใน ๓๐ วัน
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของสาขา
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พร้อมปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา)
และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็
สามารถกระทําได้
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตรให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณ ฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งนําผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป
๑๑

5151

5252

มคอ.๑
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้ เ ป็ น ไปตาม ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๒

5353

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึ กษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กํ า หนดให้ จั ด ทํ า มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ สาขาวิ ช าเพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานํ า ไป
จัด ทํ าหลั ก สูตรหรื อ ปรับ ปรุง หลั กสู ต รและจัด การเรี ยนการสอน เพื่ อ ให้คุ ณ ภาพของบั ณฑิ ต ในสาขา
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์
ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาตร์
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

54
54
มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๗

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๗

5555
มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
๑. ชื่อสาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญา
๒.๑ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒.๒ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
Bachelor of Arts (Home Economics)
B.A. (Home Economics)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)
Bachelor of Science (Home Economics)
B.Sc. (Home Economics)

๓. ลักษณะของสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์๑ เปรียบเสมือนศาสตร์แห่งชีวิต จุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์อยู่ในบริบท
ของบ้านและชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยที่สําคัญในการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จากนั้นก็เกิดการพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารศึ ก ษา รวบรวม และถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นคหกรรมศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ชุมชน และสังคม รวมทั้งการบริหารจัดการครอบครัวและสังคมที่ดี ตลอดจน
การนําองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ไปประกอบเป็นวิชาชีพได้ด้วย

๑
หมายเหตุ:
คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) หมายถึง วิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาครอบครัว ด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาทรัพยากรบุคคลในการเป็นนักบริหารจัด การที่มีประสิทธิภ าพ
สามารถส่งเสริมการดําเนินงานในภาคธุรกิจต่างๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้
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คหกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งทาง
ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งเศรษฐศาสตร์ สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาในหลายด้าน ได้แก่ อาหารและโภชนาการ พัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์ครอบครัว การจัดการ
ทรัพยากร การจัดการบ้านและที่อยู่อาศัย งานหัตถกรรมและศิลปะสร้างสรรค์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรบุคคล
และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม สามารถนําความรู้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การบริหารจัดการ
ในภาคธุรกิจ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการของประเทศ
การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
จริยธรรม และเจตคติที่ดี ตระหนักในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทยนั้น
เป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ของบุคคล ชุมชนและสังคม เช่น งานด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารในโรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถาน
ประกอบการอาหาร งานด้านการเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุ งานด้านการศึกษา เช่น เป็นครูผู้สอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับคหกรรมศาสตร์ หรือเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นต้น งานด้านการบริหารจัดการในภาคธุรกิจต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายนิติบุคคลของอพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร แผนกแม่บ้านของโรงแรมและ
สถานที่พักผ่อนต่างๆ แผนกจัดเลี้ยงในโรงแรม ร้านอาหาร หรือแม่บ้านสถานทูต เป็นต้น งานด้านศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ ศิลปะสร้างสรรค์ สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รวมทั้งการจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์พึ งมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ลัก ษณะของสาขาวิ ช าและตรงกั บ
ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และสํานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
๒. มีบคุ ลิกภาพที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และดํารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามของไทย
๔. มีความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์
๕. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๖. มี ความสามารถในการสื่ อ สารทั้งภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศอย่ างน้ อย ๑ ภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๗. มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงาน รวมทั้งสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๒
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บัณฑิตในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
๕.๑.๒ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๕.๑.๓ มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
๕.๑.๔ มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
๕.๒ ด้านความรู้
๕.๒.๑ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
๕.๒.๒ มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
๕.๒.๓ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจยั เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูล และค้นหา
ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๕.๓.๒ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุ กต์ ใช้ ความรู้ในการปฏิ บัติงานวิช าชี พ และในการดํา รงชีวิตได้อ ย่างเหมาะสม
มีคุณภาพ
๕.๓.๓ มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อ สร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ
ได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๕.๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และชุมชน สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม
๕.๔.๓ มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะของผู้นํากลุ่มและ
สมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูล
๓
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๕.๕.๒ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นในการ
ประกอบวิชาชีพ ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
๕.๕.๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งเพื่อการ
สืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
๖. องค์กรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตร
ไม่มี
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวด และ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความ
เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ใน
สังคมได้เป็นอย่างดี
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่มุ่งหมายให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้
ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีลักษณะบูรณาการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เน้นทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ จึงต้องกําหนดเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้
๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานในวิชาชีพทีผ่ ู้เรียนจําเป็นต้องศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพในการศึกษาวิชาเฉพาะ
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ และองค์ความรู้เฉพาะด้านของ
สาขาวิชาที่กําหนดให้ต้องเรียน และเป็นวิชาที่ทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ แบ่งออกเป็น
- วิชาเฉพาะบังคับ หมายถึง วิชาที่ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จําเป็นต้องเรียนตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
- วิชาเฉพาะเลือก หมายถึง วิชาที่เพิ่มเติมจากวิชาเฉพาะบังคับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่ตนสนใจ หรือเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในระดับสากล
๗.๒.๓ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ซึ่งอาจจะเป็นการฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบนับชั่วโมงต่อเนื่องกัน
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาใดๆ ก็ได้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) (รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต)
๔
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๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะบังคับ
- วิชาเฉพาะเลือก
๗.๒.๓ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) (รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต)
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต

๗.๒.๑ กลุ่มวิชาแกน
๗.๒.๒ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๗.๒.๓ วิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะบังคับ
- วิชาเฉพาะเลือก
๗.๒.๔ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษย์
ศาสตร์ รวมทั้งเศรษฐศาสตร์ ประกอบไปด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ ๕ ด้าน ได้แก่ อาหารและโภชนาการสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดการที่อยู่อาศัย
และชุมชน
เนื้อหาสาระสําคัญของการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตร ดังต่อไปนี้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ลักษณะจําแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
๕
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๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มหัวข้อ เนื้อหาสาระ
รายวิชา และจํานวนหน่วยกิต ตามวัตถุประสงค์และเอกลักษณ์ของหลักสูตรของแต่ละสถาบัน
๘.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
- หลักเศรษฐศาสตร์
- บริโภคศึกษา
- การบริหารจัดการงานคหกรรมศาสตร์
- การบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- สัมมนาคหกรรมศาสตร์
- การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพคหกรรมศาสตร์
ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) นอกจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพแล้ว
ต้องศึกษากลุ่มวิชาแกนอีกไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ประกอบไปด้วย
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๘.๒.๒ วิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๖๐
หน่วยกิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต โดยวิชาเฉพาะ
จําแนกออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย ได้แก่ วิชาเฉพาะบังคับ และวิชาเฉพาะเลือก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) วิชาเฉพาะบังคับ
(๑.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิชาเฉพาะบังคับไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- หลักการประกอบอาหารไทย และขนมไทย
- อาหารและโภชนาการ
- สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพอาหาร
- ผ้าและเครื่องแต่งกาย
- หลักการออกแบบและตัดเย็บ
- พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
- ครอบครัวสัมพันธ์
- อนามัยเจริญพันธุ์ครอบครัว
- หลักศิลปะ และศิลปะสร้างสรรค์
- หลักการจัดดอกไม้ งานใบตอง และการแกะสลักผักและผลไม้
๖
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- การจัดการบ้านเรือนและทีอ่ ยูอ่ าศัย
- การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
- คหกรรมศาสตร์กบั การพัฒนาชุมชน
(๑.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิชาเฉพาะบังคับไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- หลักการประกอบอาหารไทย และขนมไทย
- อาหารและโภชนาการ
- สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพอาหาร
- สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
- พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
- อนามัยเจริญพันธุ์ครอบครัว
- หลักศิลปะและการประยุกต์
- หลักการจัดดอกไม้ งานใบตอง และการแกะสลักผักและผลไม้
- การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
(๒) วิชาเฉพาะเลือก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) เลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) เลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘
หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาที่เป็นความสนใจเฉพาะที่ผู้เรียนต้องการเลือกเรียน โดยจะเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือเลือกเรียนจากทุกกลุ่มวิชาก็ได้ โดยในแต่ละกลุ่มวิชาจะมีการกําหนดรายละเอียดหัวข้อเนื้อหาสาระที่สถาบัน
อุดมศึกษาสามารถนําไปพัฒนาเป็นรายวิชาขึ้นเองได้ ดังนี้
(๒.๑) กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
- อาหารไทย ขนมไทย
- อาหารท้องถิ่น
- อาหารในภูมิภาคอาเซียน อาหารนานาชาติ
- ขนมอบ
- อาหารจานหวาน
- วัตถุดิบอาหารและการเตรียม
- การใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร
- การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
- การถนอม แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- โภชนาการประยุกต์ โภชนบําบัด โภชนาการเพื่อสุขภาพ
- ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร
๗
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- การจัดการธุรกิจอาหาร และอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
(๒.๒) กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
- วัฒนธรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
- การออกแบบและตัดเย็บชุดชั้นในและชุดนอน
- การออกแบบสิ่งทอ
- การตัดเย็บเสือ้ ผ้า
- การวิเคราะห์โครงสร้างและคุณภาพผ้าและสิ่งทอ
- การใช้สีและกระบวนการเคมีด้านผ้าและสิ่งทอ
- การจัดการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
- การสร้างสรรค์และการจัดการแฟชั่น
(๒.๓) กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
- การดูแลทารกและเด็ก การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
- การบริบาลผูส้ ูงอายุ
- การบริหารจัดการสถานบริการสําหรับบุคคลทุกช่วงวัย
- สุขอนามัยครอบครัว
- การส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว
- การส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย
- การส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กพิเศษ
(๒.๔) กลุ่มวิชาศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
- การจัดดอกไม้
- งานใบตอง
- การแกะสลัก
- ดอกไม้ประดิษฐ์
- ศิลปหัตถกรรม (เย็บ ปัก ถัก ร้อย สาน ปัน้ )
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องประดับ
- ผลิตภัณฑ์ของขวัญและของที่ระลึก
- ศิลปะสร้างสรรค์
- การจัดการธุรกิจด้านศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
(๒.๕) กลุ่มวิชาการจัดการบ้านและที่อยู่อาศัย
- ความรู้เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย
- การจัดและตกแต่งบ้านและที่อยูอ่ าศัย
- ความปลอดภัยและสุขาภิบาลภายในบ้าน
- การปรับปรุงที่อยูอ่ าศัย
- การบริหารงานแม่บ้าน
๘
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- ประชากรศึกษา
- การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
- การจัดการและการพัฒนาชุมชน
๘.๒.๓ วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ จําแนกออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย ดังนี้
(๑) ฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เป็นการฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หรือ
๑ ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือ
(๒) ฝึกงานแบบนับชั่วโมง ต้องมีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ต่ํากว่า
๔๕๐ ชั่วโมง
๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต (ข้อกําหนดของหมวดวิชาเลือกเสรีสามารถกําหนดไว้ในหลักสูตร)
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
การจัด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เ ป็ น เงื่ อ นไขสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาผู้เ รี ย นให้ มี
คุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็นต้อง
กําหนดกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
๙.๑.๑ ในระดับหลักสูตร ควรมีการจัดลําดับการเรียนในแต่ละรายวิชาให้มีเนื้อหาสอดคล้อง
ต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และให้มีการกระจาย
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรสู่รายวิชาต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ให้
ครอบคลุมครบถ้วนตามสาระสําคัญของสาขาวิชา
๙.๑.๒ ในระดับรายวิชา ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เกิด
การพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน มุ่งเน้นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาทักษะที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจากการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้จริง จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ การตั้งคําถาม เพื่อการค้นหา
คําตอบและการแก้ไขปัญหา
นอกจากนั้น อาจจะพิจารณากลยุทธ์การสอนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน และให้
ความสําคัญกับการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน เช่น การอภิปรายกรณีศึกษาในประเด็น
๙
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ที่เกี่ยวข้อง การยกย่องและให้รางวัลผู้ที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนการที่
อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างและเป็นที่ปรึกษาที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(๒) ด้านความรู้
อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งองค์ความรู้ที่เป็นหลักการ
ทางทฤษฎี และการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเชิงวิชาชีพ
ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้
ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อ ง
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อให้การเรี ยนการสอนมี
ความหลากหลาย ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทําเป็น และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา
อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความคิดใน
การวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงความคิดเห็น เช่น การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษาทาง
คหกรรมศาสตร์ การมอบหมายงานให้นักศึกษาทํากิจกรรมในสถานการณ์จริง การจัดทําโครงงานหรือการวิจัย
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถบู ร ณาการความรู้ เ พื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและแก้ ไ ขปั ญ หา รวมทั้ ง
การสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
อาจารย์ ผู้ส อนจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ มี การทํ างานเป็ น กลุ่ม หรือ การทํ างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์
(๕) ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เช่น
จัดให้มีการอภิปรายในประเด็นด้านคหกรรมศาสตร์ การให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อที่เกี่ยวข้องแล้วจัดทําเป็น
รายงานประกอบการนําเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๙.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ควรใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้การประเมินสอดคล้องกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ที่ต้องการประเมิน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสําคัญ
ทั้งการประเมินผลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชา จากการทดสอบ การนําเสนอผลงาน และการอภิปรายใน
ประเด็นต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ ในตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลทักษะจากการปฏิบัติงาน การประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมจากการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็น
การประเมินโดยตนเอง โดยผู้สอน หรือโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๙.๒.๒ เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนดเกณฑ์
๑๐
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การวัดผล และเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่มตามพัฒนาการของผู้เรียน
สําหรับการให้ช่วงระดับคะแนนให้เป็นไปตามนโยบายการวัดผลของสถาบันอุดมศึกษา
๑๐.การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยืนยัน
ประสิทธิภาพของการประเมินผลว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและบัณฑิตในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์อาจจะ
กระทําได้ ดังนี้
๑. ผู้เรียนประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ต้องการ
ทวนสอบ
๒. คณะกรรมการควบคุมดูแลการสอบประเมินข้อสอบเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการให้คะแนน
ในแต่ละรายวิชา
๓. สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา (Exit Examination) โดย
ใช้ข้อสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
๔. ให้บัณฑิตใหม่ที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประเมินหลักสูตร
๕. ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ใช้บัณฑิต ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้แบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อดําเนินการทวนสอบแล้ว ให้สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อเป็น
หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
ผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือของสถาบัน
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันสามารถกระทําได้เมื่อสถาบันอุดมศึกษา ได้รบั
การเผยแพร่หลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว และให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.๒๕๔๕ ส่วนการเทียบโอน
โดยใช้ประสบการณ์ของผูท้ ี่จะเข้าศึกษา ผู้ขอเทียบโอนต้องผ่านการทดสอบผลการเรียนรู้ที่ตอ้ งการเทียบโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทียบโอน โดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คณาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ให้มีจํานวนและคุณวุฒิตามข้อกําหนดในประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และในจํานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย ๒ คน ทั้งนี้
๑๑
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อาจารย์ประจําในแต่ละหลัก สูตรจะเป็นอาจารย์ประจํา เกินกว่า ๑ หลั กสูต รในเวลาเดียวกั นไม่ได้ และต้อ ง
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่งๆ เท่านั้น
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องให้การสนับสนุนและจัดการทรัพยากร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ดังนี้
๑. มีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสมและเพียงพอกับผู้เรียน เช่น
ตํารา ห้องสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
๒. มีการจัดหาและจัดการห้องปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติด้านคหกรรมศาสตร์
๓. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับการดําเนินงานและ
การจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
๔. มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องพัฒนาคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ดังนี้
๑๔.๑ การปฐมนิเทศแนะแนวสําหรับอาจารย์ที่รับเข้าใหม่
(๑) การจัดประชุมหรือการอบรมอาจารย์ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
เป้าหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง
(๒) การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์ ให้เข้าใจระเบียบของสถาบัน การจัดทําหลักสูตร
ประมวลการสอน และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
(๓) การเข้าร่วมสังเกตการณ์และฝึกปฏิบัติการสอน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อศึกษากลยุทธ์
การสอน และการวัดและประเมินผล
๑๔.๒ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแก่อาจารย์
(๑) การเพิ่มคุณวุฒิให้ถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธ์ด้านคหกรรมศาสตร์
(๒) การผลิตผลงานวิจัย สาขาวิชาควรกําหนดเป้าหมายชิ้นงานวิจัยในแต่ละปี และพัฒนาระบบ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจําทํางานวิจัย
(๓) การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาจัดระบบสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) การกําหนดภาระหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งการสอน การวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหว่างงานด้านต่างๆ รวมทั้งมีระบบการพัฒนา
จูงใจให้อาจารย์สนใจการให้บริการทางวิชาการตามความถนัด
(๕) การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาและการวิจัย
๑๒
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(๖) การฝึกอบรมโดยให้อาจารย์ศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (on the
job training) ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ตอ้ งสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
๑. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการงาน 



หลักสูตร
๒. มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒




ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
๓. มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ




ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ




มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๕. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ




มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการ




เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์



การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา




ด้านการจัดการเรียนการสอน




๙. อาจารย์ประจําทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
๑๓

6868

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ




การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายและ/หรือบัณฑิตใหม่

ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ มากกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี อ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ (หลังจากบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย ๑ ปี)
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน หรือ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยให้กําหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องกัน ๒ ปีการศึกษา
เพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้การผ่านเกณฑ์ในระดับดี
คือ ต้องมีการดําเนินการตามข้อ ๑ - ๕ จากตารางตัวบ่งชี้การดําเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานที่ระบุไว้ขา้ งต้นในแต่ละปี
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สู่การปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้ดาํ เนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตามข้อ ๑๖.๒ นั้น ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ของตนมีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นที่สนใจของ
บุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
๑๔
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โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๔ (รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
เรื่องใด สถาบันอุดมศึกษาควรมอบหมายให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้ง
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทํา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ให้ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอน
แล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของสาขาวิชา
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พร้อมปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ
มคอ. ๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวลและ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถ
กระทําได้
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จดั ทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
อย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวมว่า บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป

๑๕
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๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
………………………………………….

๑๖
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในสาขา
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต้ อ งมุ่ ง ให้ เ กิ ด มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต โดยมี ห ลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน
และองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑. ชื่อ สาขาวิชา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
ภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (.............................)
รป.บ. (.................................)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Public Administration (………………………)
B.P.A (.................................)
Bachelor of Arts (Public Administration)
B.A. (Public Administration)

หมายเหตุ การเรียกชื่อปริญญาอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. ลักษณะของสาขาวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนัก
รู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆในการบริหารงานภาครัฐ
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาได้มีความรู้
ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ
ให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทัง้ มีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
๔.๒ มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
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๔.๓ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
๔.๔ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
๔.๕ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการ
วิจัยได้อย่างถูกต้อง
หมายเหตุ สถาบันอาจเพิ่มคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว การจัดหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
เพื่อให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี้
๕.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral)
(๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
(๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้ดลุ ยพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น
๕.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ดา้ นความรู้ (Knowledge)
(๑) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๕.๓ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
(๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
๒
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๕.๔ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
(๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
(๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเอง
และบริบทของกลุ่ม
๕.๕ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
(๑) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และ
การนําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ
(๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
(๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
๖. องค์กรวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
ไม่มี
๗. โครงสร้างหลักสูตร
๗.๑ ระดับปริญญาตรี
โครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตในแต่ละหมวด
และหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนี้
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชา
๗.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
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ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน หรือกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิ ช าชี พ ที่ มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและสามารถปฏิ บั ติ ง านในด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ไ ด้
การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะกําหนดไว้ ดังนี้
(๑) กลุ่ ม วิ ช าแกนหรื อ วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ หมายถึ ง วิ ช าที่ จํ า เป็ น ต้ อ งเรี ย น
เพื่อเป็นพื้นความรู้สําหรับการเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาชีพ
(๒) กลุ่ ม วิ ช าเฉพาะด้ า นหรื อ วิ ชาชี พ หมายถึ ง วิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาสาระครอบคลุ ม
องค์ความรู้ขั้นต่ําของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งอาจจัดในลักษณะของวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโท
ต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจํานวน
หน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หมายเหตุ สถาบันสามารถปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในแต่ละหมวดวิชาได้ตามปรัชญา
และวัตถุประสงค์หลักสูตร รวมทั้งการกําหนดให้มีกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านหรือวิชาชีพเลือก รายวิชา
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
เพื่อความเป็นเอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของหมวดวิชาชีพเฉพาะ พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็นจากผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วประเทศทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้สะท้อนองค์ความรู้
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น ๕ องค์ความรู้ได้แก่ (๑) กลุ่มองค์ความรู้
ด้านองค์การและการจัดการ (๒) กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (๓) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (๔) กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ (๕) กลุ่มองค์ความรู้
ด้านการคลังและงบประมาณ โดยขอบเขตและสาระสําคัญของกลุ่มองค์ความรู้ต่างๆ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๘.๑ กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management)
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับองค์การไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นขององค์การ รูปแบบ
โครงสร้ าง สายการบั งคั บบั ญชาขององค์ การ ทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อองค์ก ารที่ไม่ ใ ช่
ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ ทั้งนี้ กลุ่มวิชานี้ยังครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
๔
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ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การบริหาร
จัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุมและตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีมและนวัตกรรมการบริหารจัดการ เป็นต้น
๘.๒ กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ การกําหนดทางเลือก
สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ การจัดทําโครงการสาธารณะ การวางแผน
และการบริหารโครงการสาธารณะ และการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ เป็นต้น
๘.๓ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การบริหารค่าจ้างเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
จัดการสวัสดิการ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
และการจัดการความขัดแย้งในองค์การ ทั้งนี้ องค์การหมายรวมทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
องค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๘.๔ กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative
Concepts and Theories)
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง
ความรู้ท างการเมื อง เศรษฐกิ จ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภู มิภ าคและระดั บระหว่ างประเทศ
กฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริห ารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสําหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดทําและการส่งมอบ
บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครองและการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น
๘.๕ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting)
เป็ น กลุ่ ม วิ ช าที่ มี ค วามครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการคลั ง และงบประมาณภาครั ฐ
ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงินขององค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหารรายจ่าย
ภาครัฐ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่น เป็นต้น
๕
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หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุ่มความรู้ด้านอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน
ในแต่ละกลุ่มความรู้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ในข้อ ๕) ได้ดังนี้
ก. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใส
เป็นธรรม ทําให้ลดความเสี่ยงภายในองค์การ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งเป็น
การสร้างค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ภายในองค์การต่อไป
ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การทั้งภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่น การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองค์การ อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถนํ าหลั กการดังกล่าวมาประยุ กต์ใ ช้ ในการบริห ารจัดการขององค์การทั้งในส่วนของ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารองค์การได้
ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การทั้งภาครัฐ
และภาคส่วนอื่น การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองค์การ อันจะ
ส่งผลให้ผู้เรี ยนสามารถนําหลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ สถานการณ์ ที่มีความซับซ้อน
ในองค์การ ตลอดจนสามารถที่จะนําความรู้ดังกล่าวมาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการบริหารได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลภายในองค์การทั้งภาครัฐและภาคส่วนอื่น พฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคล ทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของตนกับเพื่อนร่วมงาน ปรับตัวเข้ากับสังคมและ
พัฒนาความเป็นผู้นําได้
ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม วิชา
ดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนสามารถเลือกสารสนเทศในการสื่อสารในองค์การกับกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม
รวมทั้งสามารถที่จะเลือกสถิติต่างๆ ขององค์การมาวิเคราะห์และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
ข. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้านดังนี้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวทําให้ผู้เรียนเข้าใจถึงธรรมชาติและกระบวนการใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
และสังคมมากที่สุด จึงจะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงผลประโยชน์
ที่จะเกิดแก่สาธารณะมากขึ้น
๖
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ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะ
วิธีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินนโยบายและโครงการสาธารณะด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถนําหลักการมาอธิบายนโยบายและโครงการสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเสนอแนะ
ทางเลือกนโยบายและโครงการสาธารณะอันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์
และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบโครงการ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนําหลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
นโยบายและโครงการสาธารณะที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถที่จะนํา
ความรู้ดังกล่าวมาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ในบริบทของการกําหนดนโยบายสาธารณะ การเจรจา
ต่อรองในการเลือกทางเลือกนโยบาย ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการในการเจรจาต่อรอง และยกเหตุผล
ประกอบและแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะได้
ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม วิชา
ดั ง กล่ า วจะทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถวิเ คราะห์ปั ญ หาความต้ อ งการของสั ง คม ประเมิ น ผลกระทบของ
ทางเลือกนโยบายต่างๆ การกําหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะบนหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อนําเสนอ
กับกลุ่มต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้านดังนี้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งเน้นการวางแผน บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ใ นองค์ ก าร ซึ่ง รวมถึ ง การให้ ร างวั ล และการลงโทษที่เ ป็ น ธรรม การบริ ห ารค่ า จ้ า งเงิ น เดื อ น
ที่เป็ น ธรรม การประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ซึ่ งจะสร้ างค่านิ ยมและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน
ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการและ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก าร ทํา ให้ ผู้เ รี ย นสามารถเข้า ใจและนํา หลั ก การมาใช้ใ นงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้
ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการกระบวนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยสามารถนําหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
รวมถึงแก้ปญ
ั หาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การได้
๗
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงการบริหารพนักงานสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง ทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้
เพื่อปรับตัวในการทํางานได้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม วิชา
ดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนสามารถนําวิธกี ารและแนวคิดในเชิงปริมาณไปวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ
บุคลากรและความต้องการขององค์การ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการวางแผนและบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ และสื่อสารทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
ง. กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแนวคิดและหลักการ
บริ ห าร ที่ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล จริย ธรรมของผู้ บริ ห าร ซึ่ง จะทํ า ให้ผู้ เ รี ย นสามารถที่ จ ะ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้
ด้านความรู้ กลุ่ม วิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์แ ละ
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ บริ บ ททางการเมื อ งทั้ ง ระดั บ ชาติ ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ระหว่ า งประเทศ
กฎหมาย ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทําและส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหาร
จัดการภายในท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทําให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ดังกล่าวในการทํางาน ตลอดจนนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้
ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ
กฎหมาย ปรัช ญาการเมือ ง การบริห ารจัด การภาครัฐ การจัด ทํา และส่ง มอบบริก ารสาธารณะ
การบริหารจัดการภายในท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทําให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้
ในการทํางาน เน้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นบนหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
อันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้
ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ กลุ่ ม วิ ช าดั ง กล่ า วจะเน้ น ถึ ง
การบริ ห ารงานภาครั ฐ การจั ด ทํ า และการส่ ง มอบบริ ก ารสาธารณะ การบริ ห ารจั ด การท้ อ งถิ่ น
ซึ่งจะต้ องมีก ารรับฟั งความคิ ดเห็นและความต้ องการของคนในชุมชนและในท้องถิ่น ทําให้ผู้ เรียน
มีทั กษะในการติ ดต่ อสื่อสาร การประสานงานและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสามารถ
เสนอความเห็นในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม วิชา
ดั ง กล่ า วโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และวิธีการ
ทางสถิติในการนําเสนอ อธิบาย รวมทั้งเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม
๘
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จ. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้านดังนี้
เป็ น กลุ่ ม วิ ช าที่ มี ค วามครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการคลั ง และงบประมาณภาครั ฐ
การจั ด การด้ า นทรั พ ยากรด้ า นการเงิ น การวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น การเป็ น ผู้ ป ระกอบการภาครั ฐ
การบริหารการเงิน ขององค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหารรายจ่ายภาครัฐ การบริหาร
ความเสี่ ย งด้า นการคลั งและงบประมาณ การคลังและงบประมาณท้ องถิ่น การบริ ห ารรายได้ แ ละ
รายจ่ายของท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการบริหารการคลัง
และงบประมาณทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ความโปร่งใสทางด้านการคลังและงบประมาณ
ความเสี่ ย งด้ า นการคลั ง และงบประมาณ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นตระหนั ก ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านที่ โ ปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และสร้างสํานึกในความรับผิดชอบทางด้านการคลังและงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและงบประมาณ
การวิเคราะห์ ง บลงทุ น การบริ ห ารรายได้และรายจ่ ายภาครัฐ จะเป็ นประโยชน์ ใ ห้ผู้ เรี ย นสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการทํางานและระบบการเงินการคลังขององค์การที่ไปปฏิบัติงานได้
ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและ
งบประมาณ การวิเคราะห์งบลงทุน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ทําให้ผู้เรียนสามารถทําความ
เข้าใจ อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ทางด้านการคลังและงบประมาณที่เกิดขึ้น ตลอดจน
เสนอแนะทางเลื อ กทางการคลั ง และงบประมาณที่ เ หมาะสมกั บ ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คม ทั้ ง ใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวทางการคลังและงบประมาณต่อสาธารณะ และผู้เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนรับฟังความเห็นและแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการคลัง
และงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม วิชา
ดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อนํามาอธิบายสถานการณ์
ทางการคลังและงบประมาณที่เหมาะสม ตลอดจนนําเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อที่จะพยากรณ์และ
นําเสนอทางเลือก ทางการคลังบนหลักฐานเชิงประจักษ์
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ที่ ผ ลิ ต ออกสู่ สั ง คมและ
ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติ ดังนี้
๙
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๙.๑ กลยุทธ์การสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใช้ในการประสาทความรู้ตามกลุ่มสาระวิชา
ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรู้ตามมาตรฐานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รวมถึงคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดํารงชีพ ในสังคม
กลยุทธ์การสอนแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา
๙.๑.๑ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับก่อนหลัง รวมถึงการกําหนดวิชา
พื้นฐาน และวิชาบังคับของรายวิชาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระสําคัญในหลักสูตร รวมไปถึงการสร้าง
งานวิจัย ที่มุ่งเน้นแนวความคิดใหม่ หรือเน้นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ ยวกับนโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย เพื่อให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์มมี าตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรครบถ้วนทั้ง ๕ ด้าน และไม่ต่ํากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๙.๑.๒ กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา
ตามหลักสูตร ซึ่งได้จัดลําดับตามกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรไว้แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถ
ประยุกต์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ทั้งในฐานะผู้รับและผู้นําเสนอ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนโดยการตั้งคําถาม
ให้คิดวิเคราะห์เพื่อการค้นหาคําตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และจําเป็นต่อการศึกษาความรู้ที่ทันสมัย
ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน ผู้เรียนและ
ผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย
การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จําลอง เป็นต้น
ตัวอย่างกลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(๑) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติ
ไปพร้อมๆ กับการผนึกรวมองค์ความรู้จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะ
การปฏิบัติงานได้จริง วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษาดูงาน และสหกิจศึกษา
เป็นต้น
(๒) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem Based) มุ่งเน้นวิธีการสอนที่ให้
ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและดําเนินการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ และเลือก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่า
การจําเนื้อหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม และการพัฒนาทักษะทางสังคม
(๓) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) เน้นให้ผู้เรียน
มุ่งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น การค้นพบ การเรียนแบบ
แก้ปัญหา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งใช้การเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม
๑๐
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(๔) การสอนแบบ CCPR Model เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
แนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ประกอบด้วย
(๔.๑) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality - Based Instruction)
เป็ นการสอนที่ มุ่ งให้ ผู้ เรี ยนรู้ จักคิ ด วิ เคราะห์ และพัฒนางานจากความคิ ดเห็น โดยให้ เขี ยนรายงาน
ที่สะท้อนความคิดเห็นของตนเอง ภายหลังที่ได้มีการทดสอบกับเพื่อนหรือกับอาจารย์ จนความคิดเห็น
ตกผลึกและถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนหรืองานสร้างสรรค์อื่น
(๔.๒) การสอนแบบมุ ่ง เน้น การสร้า งผลงาน และพัฒ นาเพื ่อ ให้เ กิด
ความคิดเห็นใหม่ (Creativity - Based Instruction) เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนามาจากการวิจัย
(Research - Based Instruction) มุ่งเน้นผู้เรียนสร้างผลงาน และพัฒนาเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ
โดยเริ่ ม จากการตั้ ง ประเด็ น การศึ ก ษาหรื อ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ค วรจะได้ รั บ การพั ฒ นา และใช้
กระบวนการวิจัยในการค้นหาคําตอบ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย
(๔.๓) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity - Based Instruction)
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลผลิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นผลผลิตด้านวิชาการ วิชาชีพ สิ่งของต่างๆ
(๔.๔) การสอนแบบมุ่ ง เน้ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Responsibility - Based Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีมองเห็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
แนวทางการแก้ไข
(๕) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method)
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน ผู้สอนสามารถจัดให้มีการอภิปราย
ในหลายลักษณะตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน เช่น การอภิปรายแบบฟอรัม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซียม แบบกลุ่มย่อย แบบปุจฉาวิสัชนา
แบบโต้วาที เป็นต้น
(๖) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการแสดงตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย ให้ผู้เรียนฝึกทํา
หรือซักถามไปพร้อมๆ กัน ซึ่งทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสอน
รายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ
(๗) การสอนแบบใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจากการเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาซึ่งมีสภาพใกล้เคียงความเป็นจริงมาก
ที่สุด ทั้งสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์โดยมีการกําหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
การฝึกการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น การสร้างสถานการณ์จําลอง
การทําธุรกิจ เกมจําลองสถานการณ์ เป็นต้น
๑๑
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กล่ า วได้ ว่า รู ป แบบและวิธี ก ารเรี ย นการสอนมี ห ลายรู ป แบบ โดยที่ผู้ ส อนต้ อ ง
พิจารณาบริบทของผู้เรียนและเลือกใช้แนวทางการสอนให้เหมาะสม ซึ่งในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบของการสอนไว้ดังนี้
การบรรยาย การอภิปราย (Lecture, Discussion)
การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
การสอนโดยใช้การอุปนัย (Inductive)
การใช้กรณีศึกษา (Case Study)
ภาคสนาม (Field Teaching)
การศึกษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip)
การฝึกปฏิบัติ (Practice)
การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) Job Training (Including Coaching)
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research - Based Instruction)
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Instruction)
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent Study)
การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ์ (Learning from Masters/Philosophers)
การระดมสมอง (Brain Storming)
การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนําเสนอผลของการสืบค้นทีไ่ ด้รับมอบหมาย
(Summarization or Presentation of Assignment)
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning)
กิจกรรม (Activities)
สถาบันอาจกําหนดกลยุทธ์ทใี่ ช้ในการสอนเพิม่ เติมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิต เพื่อความเป็นอัตลักษณ์และหรือเอกลักษณ์ของสถาบัน
๙.๑.๓ ระดับปริญญาตรีควรเน้นกลยุทธ์การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
การแสดงบทบาทสมมุติ การวิเคราะห์ปญ
ั หาหรือปรากฏการณ์ในสังคมร่วมกันในชั้นเรียน ฯลฯ
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้อง
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง ๕ ด้าน เทคนิคหรือ
วิธีการ สามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วยการสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค การสอบย่ อ ย การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองแล้ ว นํ า เสนอต่ อ ผู้ ส อนและเพื่ อ นร่ ว มห้ อ ง
การนําเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในห้องเรียน การวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
จะต้ อ งเลือ กใช้ เ ทคนิ ค หรื อวิ ธี ก ารวัด ผลที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ ก ารวั ด และการประเมิ นผลการเรี ย นรู้
ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตามที่คาดหวัง
๑๒
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เกณฑ์การวัดและการประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนดเกณฑ์วัดผลและเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา
โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม ในการกําหนดเกณฑ์การวัดผลแต่ละรายวิชาต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งพัฒนาการของผู้เรียน
ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผล ได้แก่
(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(๒) ด้านความรู้ ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การเขียน
รายงานและนําเสนอด้วยวาจา
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ
การเขียนรายงาน การวิจัยและนําเสนอด้วยวาจา การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน
(๔) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสังเกต
พฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงานการประเมินผลงาน
ที่มอบหมายและการนําเสนอ
(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
ใช้การประเมินผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านิสิต นักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิต นักศึกษา กําลังศึกษาอยู่
การทวนสอบในระดั บรายวิชา ควรให้นิสิต นั กศึ กษา ประเมินผลการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และ
การประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสู ตร ควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิต นักศึกษา สําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา หลังสําเร็จ
การศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอย่างต่อเนื่อง และนํา
ผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหน่วยงาน
๑๓
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สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการทวนสอบได้ตามความเหมาะสม การทวนสอบ
อาจจะทําได้ด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจ
ตรงกันทั้งสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ
กลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจาก
กระดาษคํา ตอบ และงานที่ ได้ รั บ มอบหมาย การประเมิน หลัก สูต รโดยคณาจารย์ นิสิ ต/นั กศึ ก ษา
ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต
การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีความร่วมมือ
ทางการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐาน
ไว้ได้อย่างสม่ําเสมอ
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศ
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาได้ตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะนําเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ของทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ และของสถาบันที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดส่วน
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
๑๒.๑ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
(๑) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
และมีการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๙ ปี หรือ
(๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๑๔
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๑๒.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีจํานวนและคุณวุฒิ ดังนี้
(๑) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีตาํ แหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
และมีการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๙ ปี หรือ
(๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
(๓) อาจารย์ที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
(๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
(๖) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
(๗) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีจํานวนและคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
(๑) อาจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ห รื อ สาขาที่
เกี่ยวข้องต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ
สาขาที่เ กี่ย วข้ อ งและมี ก ารสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรีท างรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ห รื อสาขาที่ เกี่ ย วข้อ ง
ไม่นอ้ ยกว่า ๙ ปี หรือ
(๒) อาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีการสอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกีย่ วข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
(๓) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
(๖) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
(๗) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑๒.๔ อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์
โดยตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชํานาญการ หรือผู้ที่มี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
๑๕
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๑๒.๕ สั ด ส่ ว นอาจารย์ ป ระจํา ต่ อ นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยมีจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาคือ ๑ : ๒๕
๑๒.๖ คณาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต้องเป็นสาขาวิชาที่อยู่ใน
แขนงใดแขนงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล International Standard Classification of Education
(ISCED) ๒๐๑๑ ในข้อ ๓ คือ Social Science, Business and Law ได้แก่ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๔ และ ข้อ ๓๘
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์และรายวิชาในหลักสูตร
๑๒.๗ บุคลากรสนับสนุน ควรมีจํานวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอื่น
ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับความต้องการและจําเป็นของ
การจัดการศึกษา
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพื่อให้การจัดการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้
(๑) ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
(๓) มีห้องสมุด ฐานข้อมูล แหล่งรวบรวมความรู้อื่นๆ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
การสืบค้นความรู้ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
(๔) มีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน
(๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษา ให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย
การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
(๒) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
(๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม
แห่งการเรียนรู้
๑๖
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๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรจั ด ให้ มี ร ะบบกลไกในการพั ฒ นาคณาจารย์ ใ ห้ ส ามารถบรรลุ ผ ล
ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้
(๑) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของ
สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ
(๒) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยสถาบัน
(๓) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน
มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
(๔) มีกลไกส่งเสริม สนับสนุนแรงจูงใจให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ การวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
(๕) จัดให้มีการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรี ยนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องสามารถประกัน
คุณภาพหลัก สูตรและการจั ดการเรี ย นการสอน ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดั บปริญญาตรี สาขาวิช า
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ โดยกํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ ห ลั ก และเป้ า หมายผลการดํ า เนิ น งานทั่ ว ไป ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และหรือตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๓) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(๕) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๑๗
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(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓
และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีทแี่ ล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษา อาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถาบั น หรื อกํ า หนดเป้ า หมายการดํ า เนิ น งานที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ การยกระดั บ มาตรฐานของตนเอง
โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๕ และมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สกู่ ารปฏิบัติ
สถาบันอุ ดมศึก ษาที่ ป ระสงค์ จะเปิ ด สอนหรื อปรั บ ปรุงหลั กสู ตรระดั บ ปริญ ญาตรี สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ ควรดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยกรรมการ
อย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีหัวข้อ
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๑๘

มคอ.๑

(๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามข้อ (๒) นั้น
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แล้วสถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ซึ่งสถาบันต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของสถาบัน
มีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้
เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของ
สถาบัน หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่า
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านใด
(๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในเรื่องใด สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้ง
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน
(๕) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทํา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ให้ชัดเจน
(๖) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งเสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง สภาสถาบั น ฯ อนุ มั ติ
หรือให้ความเห็นชอบให้เปิดสอนแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่สภาสถาบันอนุมัติให้ความเห็นชอบ
(๗) เมื่อสภาสถาบันอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามข้อ (๕) แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๘) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ
แต่ละรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา
ที่ ต นรั บผิ ด ชอบพร้ อ มปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะ โดยมีหั วข้ อ อย่ างน้อ ยตามแบบ มคอ.๕
(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม) (ถ้ามี) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๑๙
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การดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษา เมื่อสิ้น
ปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการ
พิจารณาปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้
(๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับ
การรายงานผลการดํ าเนิ น การของหลัก สู ตรในแต่ล ะปีก ารศึก ษา และวิ เ คราะห์ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่
คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นาํ ผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการ
ของหลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
*********************************
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา นําไปจัดทํา
หลักสู ตรหรือ ปรับปรุงหลักสู ตรและจั ดการเรี ยนการสอน เพื่อ ให้คุ ณภาพของบัณ ฑิต ในสาขาหรื อ
สาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑. ชื่อสาขาวิชา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
๒.๑ ระดับปริญญาโท
ภาษาไทย :

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (………………………)
รป.ม. (………………………)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ :

Master of Public Administration (………………….)
M.P.A. (………………………)
Master of Arts (Public Administration)
M.A. (Public Administration)

๒.๒ ระดับปริญญาเอก
ภาษาไทย:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (………………………)
รป.ด. (………………………)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Public Administration)
Ph.D. (Public Administration)
Doctor of Public Administration (………………………)
D.P.A. (………………………)
หมายเหตุ การเรี ย กชื่ อ ปริ ญ ญาอื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารกํ า หนดชื่ อ ปริ ญ ญาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. ลักษณะของสาขาวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนัก
รู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
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ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงาน
ภาครัฐและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
๔.๒ มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
๔.๓ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนําทักษะทางการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔.๔ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นําในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์
บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔.๕ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการ
วิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ได้
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่กล่าวมาแล้ว การจัด
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ เพื่อ ให้ได้ม าตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุ ดมศึ กษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี้
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๕.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral)
๕.๑.๑ ระดับปริญญาโท
(๑) พัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
(๒) สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ อย่างมีเหตุผล
ด้วยความเป็นธรรมและชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ
(๓) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําโดยสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัย
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๕.๑.๒ ระดับปริญญาเอก
(๑) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน
ในบริบททางวิชาการ โดยใช้หลักการที่มเี หตุผลและค่านิยมอันดีงาม
โดยคํานึงถึงผลกระทบของสังคม
(๒) สามารถแสดงความคิดริเริ่มโดยชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่
ในปัจจุบนั เพื่อทบทวนและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบในส่วนตนและส่วนรวม
(๓) มีภาวะผู้นาํ ซึ่งส่งเสริมให้มกี ารประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในที่ทํางานและชุมชนทีก่ ว้างขวางขึ้น
๕.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
๕.๒.๑ ระดับปริญญาโท
(๑) เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้
(๒) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
ได้อย่างลึกซึ้ง
(๓) เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง
ผลกระทบจากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
และการปฏิบัติในการบริหารจัดการภาครัฐ
๕.๒.๒ ระดับปริญญาเอก
(๑) เข้าใจถึงแก่นความรู้ในทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้
และลึกซึ้ง
๓
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(๒) สามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ในประเด็นปัญหาสําคัญที่เป็นปัจจุบัน
(๓) รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ
และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๕.๓ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
๕.๓.๑ ระดับปริญญาโท
(๑) สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่
(๒) สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์
โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับ
องค์ความรู้ในบริบทใหม่
(๓) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ
ด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์
๕.๓.๒ ระดับปริญญาเอก
(๑) สามารถใช้ความรู้ที่มีอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีในการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา
หรือสร้างนวัตกรรมทางความรู้ได้
(๒) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทั้งจากภายในและ
ภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และลึกซึ้ง
(๓) สามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยในประเด็นที่มีความซับซ้อน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา พัฒนา
ปรับปรุงหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
๕.๔ มาตรฐานการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
๕.๔.๑ ระดับปริญญาโท
(๑) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชาชีพของตน
๔

มคอ.๑

(๒) มีทศั นคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการประเด็นปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านการทํางานกลุ่ม
๕.๔.๒ ระดับปริญญาเอก
(๑) สามารถวางแผน วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ผ่านการแสดงความเห็น
เชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้งและสร้างสรรค์
(๒) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเอง ผู้อื่นและหน่วยงานของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) สร้างปฏิสัมพันธ์กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําทั้งใน
บริบทของการทํางานเชิงวิชาการและวิชาชีพ
๕.๕ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
๕.๕.๑ ระดับปริญญาโท
(๑) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพื่อนํามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหา
ในด้านต่างๆได้
(๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
ทั้ ง ในวงวิ ช าการและวงวิ ชาชี พ รวมทั้ ง ชุ ม ชนทั่ ว ไป โดยการนํ า เสนอ
รายงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ
๕.๕.๒ ระดับปริญญาเอก
(๑) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูง เพื่อนํามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาที่สําคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและ
เสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาที่เจาะลึกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้
(๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
บุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการ
นําเสนอรายงานหรือผลการวิจัยทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สําคัญทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่ มเติ มมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน
๕
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๖. องค์กรวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
ไม่มี
๗. โครงสร้างหลักสูตร
๗.๑ ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
๗.๑.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
(๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึ กษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่ม เติมหรือทํากิจกรรมทางวิ ชาการอื่ นเพิ่ม ขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
(๒) แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๗.๑.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๗.๒ ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
๗.๒.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
(๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึก ษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้ องทําวิ ทยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
(๒) แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึก ษาที่สําเร็ จปริญญาตรี จะต้ องทําวิทยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
๗.๒.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) แบบ ๒.๑ ผู้ เข้าศึ ก ษาที่สําเร็ จปริ ญญาโท จะต้ องทําวิทยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(๒) แบบ ๒.๒ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ สํา เร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้ อ งทํา วิ ท ยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
๖
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๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของหมวดวิชาชีพเฉพาะ พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็นจากผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วประเทศทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้สะท้อนองค์ความรู้
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น ๕ องค์ความรู้ได้แก่ (๑) กลุ่มองค์ความรู้
ด้านองค์การและการจัดการ (๒) กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (๓) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (๔) กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ (๕) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลัง
และงบประมาณ โดยขอบเขตและสาระสําคัญของกลุ่มองค์ความรู้ต่างๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๘.๑ กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management)
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับองค์การไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นขององค์การ
รูปแบบ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชาขององค์การ ไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็นองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือองค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ ทั้งนี้ กลุ่มวิชาดังกล่าวยังครอบคลุมถึง
การศึก ษาพฤติก รรมมนุษ ย์ใ นองค์ก าร การพัฒ นาองค์ก าร เทคนิค และการบริห ารจัด การภาครัฐ
การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุม
และตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
เป็นต้น
๘.๒ กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ การศึกษา
และวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
การวางแผนและการบริหารโครงการ การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ เป็นต้น
๘.๓ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การบริหาร
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริการสวัสดิการ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ การจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น
๘.๔ กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative Theory)
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง
ความรู้ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ ง ระดั บ ชาติ ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ระหว่ า งประเทศ
กฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริห ารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ
๗
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ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสําหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดทําและการส่งมอบ
บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครองและการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น
๘.๕ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting)
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหาร
การเงินขององค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหารรายจ่ายภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง
ด้านการคลังและงบประมาณ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
หมายเหตุ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุ่มความรู้ด้านอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน
ในการนี้ แต่ละกลุ่มความรู้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ (ในข้อ ๕) ได้ ดังนี้
ก. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม
ทําให้ลดความเสี่ยงภายในองค์การ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายในองค์การต่อไป
ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การ การบริหารและการพัฒนา
ตลอดจนเข้ า ใจถึ ง พฤติ ก รรมที่ ส มาชิ ก ขององค์ ก ารส่ งผลให้ ผู้เ รี ย นสามารถนํ า หลั กการดั งกล่า วมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขององค์การทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การตลอดจน
การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารองค์การได้
ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การ การบริหาร
และการพัฒนาตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมที่สมาชิกขององค์การแสดงออก ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนํา
หลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ที่ความซับซ้อนในองค์การ ตลอดจนสามารถที่จะ
นําความรู้ดังกล่าวมาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการบริหารได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลภายในองค์การ การทําความเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
ทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของตนกับเพื่อนร่วมงาน ปรับตัวเข้ากับสังคมและพัฒนา
ความเป็นผู้นําได้
๘
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ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม วิชา
ดังกล่าว จะทําให้ผู้เรียนสามารถเลือกสารสนเทศในการสื่อสารในองค์การกับกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม
รวมทั้งสามารถที่จะเลือกสถิติต่างๆ ด้านการบริหารขององค์การมานําเสนอได้อย่างเหมาะสม
ข. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวทําให้ผู้เรียนเข้าใจถึงธรรมชาติและกระบวนการใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
และสังคมมากที่สุด จึงจะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงผลประโยชน์
ที่จะเกิดแก่สาธารณะมากขึ้น
ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะ
การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนําหลักการมาอธิบาย
นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเสนอแนะทางเลือกนโยบายสาธารณะ อันนําไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์
ผลกระทบโครงการ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนําหลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายและ
โครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในสั ง คมและต่ า งประเทศ ตลอดจนสามารถที่ จ ะนํ า ความรู้ ดั ง กล่ า วมาวิ จั ย
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลภายในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การเจรจาต่อรองในการเลือก
ทางเลือกนโยบาย ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการในการเจรจาต่อรอง และยกเหตุผลประกอบและ
แสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะได้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม วิชา
ดังกล่าว จะทําให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของสังคม ที่นํามาสู่การกําหนดทางเลือก
นโยบายสาธารณะบนหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อนําเสนอกับกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้านดังนี้
ด้ า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม กลุ่ ม วิ ชาดั ง กล่ าวมุ่ ง เน้น การบริ ห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ซึ่งรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษที่มคี วามเป็นธรรม การบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ยุติธรรม การประเมินผล
๙
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การปฏิ บัติงานที่เป็ นธรรม ซึ่ งจะเป็นการสร้างค่านิยมและส่ งเสริม คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน
อันจะส่งผลให้นําไปสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นธรรมต่อไป
ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ
นําหลักการมาใช้ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ได้
ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการกระบวนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถนําหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงการบริหารพนักงานสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง ทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้
เพื่อปรับตัวในการทํางานได้
ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม วิชา
ดังกล่าว จะทําให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
ความต้องการขององค์การ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสื่อสาร ทําความ
เข้าใจกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
ง. กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้านดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการบริหารที่สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมของผู้บริหาร ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
และเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้
ด้านความรู้ กลุ่ ม วิ ชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎี ทางรั ฐศาสตร์ แ ละ
รัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ กฎหมาย
ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทําและส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ
ภายในท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทําให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว
ในการทํางาน ตลอดจนนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้
ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าว จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ
กฎหมาย ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการ ภาครัฐ การจัดทําและส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ
ภายในท้องถิ่น อันจะนํ าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทําให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ใ นการทํางาน
๑๐
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เน้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
บนหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ อันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้
ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ กลุ่ ม วิ ช าดั ง กล่ า วจะเน้ น ถึ ง
ด้านการบริหารงานภาครัฐ การจัดทําและการส่งมอบบริการสาธารณะ ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชนและในท้องถิ่น ทําให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการประสานงานและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสามารถเสนอความเห็นในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม วิชา
ดั งกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาระเบียบวิธีวิจั ยทางรัฐประศาสนศาสตร์จะช่ว ยให้ผู้ เรี ยนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการอธิบาย
รวมทั้งเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
จ. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้านดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการบริหารการคลัง
และงบประมาณทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ความโปร่งใสทางด้านการคลังและงบประมาณ
ความเสี่ยงด้านการคลังและงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรม ปฏิบัติงานด้านการคลังและ
งบประมาณที่โปร่งใส และสร้างสํานึกในความรับผิดชอบทางด้านการคลังและงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและงบประมาณ
การวิเคราะห์งบลงทุน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ จะเป็นประโยชน์ให้ผเู้ รียนสามารถประยุกต์ใช้
ในการทํางานและบริหารจัดการระบบการเงินของตัวเองได้
ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและ
งบประมาณ การวิเคราะห์งบลงทุน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ทําให้ผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจ
อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ทางด้านการคลังและงบประมาณที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะ
ทางเลือกทางการคลังและงบประมาณที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
ระดับระหว่างประเทศ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวทางการคลังและงบประมาณต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้องตาม
หลั ก วิ ช าการ ตลอดจนรั บฟั ง ความเห็ น และแสดงความเห็น เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ท างการคลั ง และ
งบประมาณได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาดังกล่าว
จะทําให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อนํามาอธิบายสถานการณ์ทางการคลัง
และงบประมาณที่เหมาะสม ตลอดจนนําเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อที่จะพยากรณ์และนําเสนอทางเลือก
ทางการคลังบนหลักฐานเชิงประจักษ์
๑๑
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๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ ที่ ผ ลิ ต ออกสู่ สัง คมและได้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใช้ในการประสาทความรู้ตามกลุ่มสาระวิชา
ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรอบรู้ในศาสตร์ และความสามารถทางวิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีพในสังคม กลยุทธ์การสอนแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ กลยุทธ์การสอน
ระดับหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา
๙.๑.๑ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับก่อนหลัง รวมถึง
การกําหนดวิชาพื้นฐาน และวิชาบังคับของรายวิชาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระสําคัญในหลักสูตร
รวมไปถึงการสร้างงานวิจัยที่มุ่งเน้นแนวความคิดใหม่หรือเน้นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะและการจั ด การภาครั ฐ ในบริ บ ทของสั ง คมไทย เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์
มีมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของหลั ก สูตรครบถ้ วนทั้ง ๕ ด้ าน และไม่ ต่ํากว่ามาตรฐานผลการเรีย นรู้
ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๙.๑.๒ กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของรายวิชาตามหลั กสูตร ซึ่งได้จัดลําดับตามกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรไว้ แล้ว เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ สามารถประยุกต์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอน และ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน ทั้งในฐานะผู้รับและผู้นําเสนอ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน
โดยการตั้งคําถาม ให้คิดวิเคราะห์เพื่อการค้นหาคําตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และจําเป็นต่อการศึกษา
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน
ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วิธีการสอนมีได้หลายรูปแบบ เช่น
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์
จําลอง เป็นต้น
ตัวอย่างกลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(๑) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติ
ไปพร้อมๆ กับการผนึกรวมองค์ความรู้จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะ
การปฏิบัติงานได้จริง วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา
เป็นต้น
๑๒
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(๒) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem Based) มุ่งเน้นวิธีการสอนที่ให้
ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและดําเนินการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ และเลือก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่า
การจําเนื้อหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม และการพัฒนาทักษะทางสังคม
(๓) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self - Study) เน้นให้
ผู้เรียนมุ่งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น การค้นพบ การเรียนแบบ
แก้ปัญหา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งใช้การเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
(๔) การสอนแบบ CCPR Model เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ประกอบด้วย
(๔.๑) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality - Based
Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้เขียน
รายงานที่ส ะท้อ นความคิด เห็น ของตนเอง ภายหลัง ที่ไ ด้มีก ารทดสอบกับ เพื่อ นหรือ กับ อาจารย์
จนความคิดเห็นตกผลึก และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียน หรืองานสร้างสรรค์อื่น
(๔.๒) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลงาน และพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความคิดเห็นใหม่ (Creativity - Based Instruction) เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนามาจากการวิจัย
(Research - Based Instruction) มุ่งเน้นผู้เรียนสร้างผลงานและพัฒนาเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ โดยเริ่ม
จากการตั้งประเด็นการศึกษาหรือประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะได้รับการพัฒนา และใช้กระบวนการวิจัย
ในการค้นหาคําตอบ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านนโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย
(๔.๓) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity - Based
Instruction) เป็ น การสอนที่ มุ่ งเน้น ให้ผู้ เรียนมี ผ ลผลิ ตของตนเองไม่ ว่าจะเป็น ผลผลิ ตด้านวิ ชาการ
วิชาชีพ สิ่งของต่างๆ
(๔.๔) การสอนแบบมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Responsibility - Based Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีมองเห็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
แนวทางการแก้ไข
(๕) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method)
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ระดมความคิ ด ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทเรี ย น ผู้ ส อนสามารถจั ด ให้ มี
การอภิปราย ในหลายลั กษณะตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น การอภิปรายแบบฟอรัม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซียม แบบกลุ่มย่อย
แบบปุจฉาวิสัชนา แบบโต้วาที เป็นต้น
๑๓
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(๖) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เป็นการสอนที่
มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ สั ง เกตขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ด้ ว ยการแสดงตั ว อย่ า งพร้ อ มๆ กั บ การบอก อธิ บ าย
ให้ ผู้ เ รี ย น ฝึ ก ทํ า หรื อ ซั ก ถามไปพร้ อ มๆ กั น ซึ่ ง ทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ จึ ง เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ การสอนรายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ
(๗) การสอนแบบใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation) เป็นการสอน
ที่มุ่ งเน้น ให้ ผู้เรี ยนได้เรียนรู้ เนื้อหาจากการเข้าไปอยู่ ในเหตุการณ์ที่ส ร้างขึ้ นมาซึ่งมี สภาพใกล้ เคียง
ความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์โดยมีการกําหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาเพื่อให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น การสร้างสถานการณ์จําลอง
การทําธุรกิจ เกมจําลองสถานการณ์ เป็นต้น
กล่าวได้ว่า วิธีการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ โดยที่ผู้สอนต้องพิจารณา
บริ บ ทของผู้ เ รี ย นและเลื อ กใช้ แ นวทางการสอนให้ เ หมาะสม ซึ่ ง ในสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบของการสอนไว้ดังนี้
การบรรยาย การอภิปราย (Lecture, Discussion)
การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
การสอนโดยใช้การอุปนัย (Inductive)
การใช้กรณีศึกษา (Case Study)
ภาคสนาม (Field Teaching)
การศึกษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip)
การฝึกปฏิบัติ (Practice)
การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) Job Training (Including Coaching)
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research - Based instruction)
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Instruction)
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent Study)
การเรียนรูจ้ ากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ์ (Learning from Masters / Philosophers)
การระดมสมอง (Brain Storming)
การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนําเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับมอบหมาย
(Summarization or Presentation of Assignment)
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - learning)
กิจกรรม (Activities)
สถาบันอาจกําหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
พันธกิจในการผลิตบัณฑิต เพื่อความเป็นอัตลักษณ์และหรือเอกลักษณ์ของสถาบัน
๑๔
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๙.๑.๓ ระดับปริญญาโทควรเน้นกลยุทธ์การสอนแบบเน้นกรณีปัญหาและ
กรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ การระดมสมอง การสัมมนา การสร้างผลงาน และการใช้งานวิจัยเป็นฐาน
เป็นกลยุทธ์สําคัญในการสอนมากกว่าการใช้การบรรยายในชั้นเรียน
๙.๑.๔ ระดับปริญญาเอกควรเน้นกลยุทธ์การสอนแบบใช้ปัญหาและการวิจัย
เป็นฐาน การสัมมนาเพื่อมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต การสังเคราะห์นวัตกรรมใหม่ๆ เน้นการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง แล้วนํามาสะท้อนผ่านงานวิจัยที่สัมมนาร่วมกันทั้งในและนอกชั้นเรียน
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ซึ่งต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง ๕ ด้าน เทคนิค
หรือวิธีการสามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค การสอบย่อย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วนําเสนอต่อผู้สอน และเพื่อนร่วมห้อง
การนําเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในห้องเรียน การวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
จะต้อ งเลือ กใช้เ ทคนิค หรือ วิธีก ารวัด ผลที่เหมาะสมเพื่อ ให้ก ารวัด และการประเมิน ผลการเรีย นรู้
ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตามที่คาดหวัง
เกณฑ์การวัดและการประเมินผล ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันเป็นผู้กําหนดเกณฑ์วัดผลและเกณฑ์ขั้นต่ํา
ของแต่ละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม ในการกําหนดเกณฑ์การวัดผลแต่ละรายวิชา
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งพัฒนาการของผู้เรียน
ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผล ได้แก่
(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(๒) ด้านความรู้ ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การเขียน
รายงานและนําเสนอด้วยวาจา
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ
การเขียนรายงาน การวิจัยและนําเสนอด้วยวาจา การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน
(๔) ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ใช้ ก ารสั ง เกต
พฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การประเมินผลงาน
ที่มอบหมายและการนําเสนอ
(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
ใช้การประเมินผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ
๑๕
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านิสิต นักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิต นักศึกษา กําลังศึกษาอยู่
การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นิสิต นักศึกษา ประเมินผลการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและ
การประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิต นักศึกษา สําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา หลังสําเร็จ
การศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอย่างต่อเนื่อง และนํา
ผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการทวนสอบได้ตามความเหมาะสม การทวนสอบ
อาจจะทําได้ดว้ ยวิธกี ารสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นที่
เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ
กลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจาก
กระดาษคํา ตอบ และงานที่ ได้ รั บ มอบหมาย การประเมิน หลั ก สูต รโดยคณาจารย์ นิสิ ต/นั กศึ ก ษา
ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้บณ
ั ฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต
การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีความร่วมมือ
ทางการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะ
รักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่ําเสมอ
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดั บปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ า และมี คุ ณสมบั ติ อื่ นๆ ตามประกาศของสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา โดยผ่ า น
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ
การรับตรงของสถาบัน
๑๖
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ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบัน โดยผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ การรับตรงของ
สถาบัน
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาได้
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และข้อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเที ย บโอนผลการเรี ย นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตามประกาศ/ข้ อ บั ง คั บ /ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ และของสถาบัน ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดส่วน เป็นไป
ตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับปริญญาโท
๑๒.๑ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
๑๒.๑.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีงานวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
๑๒.๑.๒ อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
๑๒.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิและจํานวน ดังต่อไปนี้
๑๒.๒.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาสัมพันธ์
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และ
มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
๑๒.๒.๒ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา
๑๗
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ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
๑๒.๒.๓ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๒.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๒.๕ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๒.๖ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและจํานวนเป็นไปตามข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑๒.๓.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และ
มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
๑๒.๓.๒ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
๑๒.๓.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๓.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๓.๕ แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดจํ า นวนอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน
๑๒.๓.๖ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑๘

มคอ.๑

ปริญญาเอก
๑๒.๑ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคณ
ุ วุฒิ ดังต่อไปนี้
๑๒.๑.๑. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๓ เรื่อง
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
๑๒.๑.๒ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๓ เรื่อง
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
๑๒.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและจํานวน ดังต่อไปนี้
๑๒.๒.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และ
มีประสบการณ์ก ารสอนในระดั บปริ ญญาตรี ห รื อบัณ ฑิ ตศึ ก ษา ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ ห รือ สาขา
ที่ส ัม พัน ธ์ ไม่น้อ ยกว่า ๕ ปี และมีง านวิจัย ที่ไ ม่ใ ช่ส่ว นหนึ่ง ของการสํ า เร็จ การศึก ษาอย่า งน้อ ย
๔ เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๑๒.๒.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๒.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๒.๔ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๒.๕ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและจํานวน ดังต่อไปนี้
๑๒.๓.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ สาขาที่สัมพันธ์
๑๙
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ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๔ เรื่อง ที่มีการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๑๒.๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๔ อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรง
หรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ หรื อ เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ หรื อ ผู้ ชํ า นาญการ หรื อ ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
๑๒.๕ สัดส่วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ๑ ต่อ ๕ คน
ในกรณีที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก และ ๑ ต่อ ๑๐ คน
ในหลักสูตรที่อาจารย์มีศักยภาพพร้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น หากเป็น
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท ให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ ๑ ต่อ ๑๕ คน
และหากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยัง
ไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
๑๒.๖ คณาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต้องเป็นสาขาวิชาที่อยู่ในแขนงใด
แขนงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล ฐานข้อมูล International Standard Classification of Education
(ISCED) ๒๐๑๑ ในข้อ ๓ คือ Social Science, Business and Law ได้แก่ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๔ และ ๓๘
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือในสาขาวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์และรายวิชาในหลักสูตร
๑๒.๗ บุคลากรสนับสนุน ควรมีจํานวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอื่นทั้งใน
ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับความต้องการและจําเป็นของการจัดการศึกษา
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพื่อให้การจัดการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(๑) ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
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(๓) มีห้องสมุด ฐานข้อมูล แหล่งรวบรวมความรู้อื่นๆ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
การสืบค้นความรู้ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
(๔) มีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน
(๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษา ให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย
การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับ
ใช้ในปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
(๒) ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ก ารขอเปิ ด และ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
(๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรจั ด ให้ มี ร ะบบกลไกในการพั ฒ นาคณาจารย์ ให้ ส ามารถบรรลุ ผ ล
ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้
(๑) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการ และวิชาชีพรวมทั้งการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ
(๒) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยสถาบัน
(๓) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน
มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
(๔) มีกลไกส่งเสริม สนับสนุนแรงจูงใจให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ การวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
(๕) จัดให้มีการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
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๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องสามารถประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ โดยกํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ ห ลั ก และเป้ า หมายผลการดํ า เนิ น งานทั่ ว ไป ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันและหรือตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๓) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นสุดการสอบ
ปลายภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๕) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓
และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจําทุกคน ได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ หรือ/
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า ๓.๕ คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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สถาบันอุดมศึกษา อาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถาบัน หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ และมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมด
อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สู่การปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ควรดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนา
หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาโท และระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ รายละเอียด
ของหลักสูตร
(๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามข้อ (๒) นั้น
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แล้วสถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ซึ่งสถาบันต้องการให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ
สถาบัน มีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ
เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตร
ของสถาบัน โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือ
ความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด
(๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในรายวิชาต่างๆ อย่างชัดเจน
๒๓
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(๕) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทํา
อย่างถูกต้อง สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํา
และอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ให้ชัดเจน
(๖) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบให้เปิดสอนแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่
สภาสถาบันอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
(๗) เมื่อสภาสถาบันอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามข้อ (๕) แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๘) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิ ชา และประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้ส อนจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕
(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม) (ถ้ามี) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปี การศึกษาเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ใน
การพิจารณาปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล และ แก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอน ก็สามารถกระทําได้
(๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้เ ป็น ไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิร ะดับอุ ดมศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
*********************************
๒๔
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึก ษา
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ ใช้ ป ระกาศกระทรวงนี้ สํ า หรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก สาขาวิ ช าที่ จ ะเปิ ด ใหม่
และหลั ก สู ต รเก่ าที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ใหม่ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน และให้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ ป ระจํา ” หมายถึ ง บุ ค คลที่ ดํา รงตํา แหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา
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“อาจารย์ป ระจํา หลัก สูต ร” หมายถึง อาจารย์ป ระจํา ที่มีคุณ วุฒิต รงหรือ สัม พัน ธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็ น อาจารย์ ป ระจํ าหลั ก สู ต รหลายหลั ก สูต รได้ ใ นเวลาเดี ยวกั น แต่ ต้ อ งเป็ น หลัก สู ต รที่ อ าจารย์ ผู้ นั้ น
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รต้ อ งอยู่ ป ระจํ า หลั ก สู ต รนั้ น ตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้ น พหุ วิ ท ยาการหรื อ สหวิ ท ยาการ ให้ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้ อี ก หนึ่ ง หลั ก สู ต ร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมือ งดีที่ สร้ างสรรค์ประโยชน์ ต่อ สังคม และมี ศักยภาพในการพึ่ งพาตนเองบนฐาน
ภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ กํ า หนด สามารถสร้ า งสรรค์ ง านที่ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง
และสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๕.๑.๑ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าการ ที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรอบรู้ ทั้ ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้
หลั ก สู ต รปกติ ที่ เ ปิ ด สอนอยู่ แ ล้ ว ให้ ร องรั บ ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น โดยกํ า หนดให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
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๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
หรือ มีสมรรถนะและทักษะด้ านการปฏิบั ติเชิ งเทคนิ คในศาสตร์ สาขาวิ ชานั้ น ๆ โดยผ่านการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า
“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน
องค์กร หรือสถานประกอบการ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา
ที่ เ ปิ ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ น ให้ กํ า หนดระยะเวลาและจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต โดยมี สั ด ส่ ว นเที ย บเคี ย งกั น
ได้กับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค
๑ ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น ๓ ภาคการศึ กษาปกติ ๑ ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
๑ ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น ๔ ภาคการศึ ก ษาปกติ ๑ ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
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๗. การคิดหน่วยกิต
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๒ รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๔ การทํ า โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่ ใ ช้ เ วลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึ กษาไม่เกิ น ๑๐ ปี การศึกษา สํา หรั บการลงทะเบียนเรียนเต็ ม เวลา และไม่เ กิน ๑๕ ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน
๑๘ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนั้น
๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ให้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

123
123
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือ ปฏิบัติการ ให้มีจํานวน
หน่ ว ยกิ ต หมวดวิ ช าเฉพาะรวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๗๒ หน่ ว ยกิ ต โดยต้ อ งเรี ย นวิ ช าทางปฏิ บั ติ ก ารตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ กําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
๔๒ หน่วยกิต ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่นอ้ ยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจจั ด หมวดวิ ช าเฉพาะในลั ก ษณะวิ ช าเอกเดี่ ย ว
วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๕๐ หน่วยกิต
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี แ บบก้ า วหน้ า ผู้ เ รี ย นต้ อ งเรี ย นวิ ช าระดั บ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
๑๐.๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกั บ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนไม่ น้ อ ยกว่ า
วิชาเอกละ ๓ คน
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณี ที่ มี อ าจารย์ ป ระจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
และทํ า หน้ า ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนก่ อ นที่ เ กณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษอาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๐.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร และหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
(ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
๑๐.๒.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะ
ด้ า นวิ ช าชี พ ตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐานวิ ช าชี พ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
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กรณี ร่ ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
หากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกั บ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็ นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็ น
บุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน
กรณี ร่ ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
หากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนไม่ น้ อ ยกว่ า
วิช าเอกละ ๓ คน และหากเป็ นปริ ญ ญาตรีท างวิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติการที่ เ น้น ทั ก ษะด้า นการปฏิ บั ติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
หากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
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ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษอาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สํา หรั บ หลั กสู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ การที่ เ น้ น ทั ก ษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ
๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๑๑.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะต้ อ งเป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
๙ หน่วยกิ ต ในแต่ละภาคการศึ กษาปกติ สํา หรั บการลงทะเบียนเรีย นไม่เ ต็ม เวลา และจะสํ าเร็ จ
การศึกษาได้ ดังนี้
๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
หากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดมี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป็ น การลงทะเบี ย นเรี ย นที่ มี
จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล
เกณฑ์ ขั้ น ต่ํ า ของแต่ ล ะรายวิ ช า และเกณฑ์ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร โดยต้ อ งเรี ย นครบ
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้ จะต้องกําหนด
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกํากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) อาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๖. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี ก ารประเมิ น
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
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๑๗. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึก ษา
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา
“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจํ าหลั กสู ต รหลายหลัก สูตรได้ ในเวลาเดียวกั น แต่ ต้อ งเป็ น หลัก สู ต รที่อ าจารย์ ผู้นั้ นมี คุ ณวุ ฒิต รง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
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“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง
และบู ร ณาการศาสตร์ ที่ ต นเชี่ ย วชาญกั บ ศาสตร์ อื่ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ทั้ ง นี้ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโท มุ่ ง ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการสร้ า ง
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถ
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
สังคม และประเทศ
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง
ดังนี้
ระบบไตรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
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โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๔ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๒ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
๗. การคิดหน่วยกิต
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘. โครงสร้างหลักสูตร
๘.๑ ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตและประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตชั้ นสู ง ให้ มี จํ านวนหน่ วยกิ ต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
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แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้ อ งมี ม าตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้ อ งมี ม าตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษา
ที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
อนึ่ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเข้าศึกษา
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๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๐.๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษ อาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๓ ปริญญาโท
๑๐.๓.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๓.๓ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ แบ่ ง ออกเป็ น
๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตํา แหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิ ชาการที่ไ ม่ใ ช่ ส่ว นหนึ่ ง ของการศึกษาเพื่อ รั บปริญ ญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ อยู่ในฐานข้อ มูล ที่เป็นที่ ยอมรั บ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๐.๔ ปริญญาเอก
๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อ ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ คน ทั้ ง นี้ ป ระธานกรรมการสอบต้ อ งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ อยู่ในฐานข้อ มูล ที่เป็นที่ ยอมรั บ
ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
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ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๑๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน ให้ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก
ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็น อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ข องนักศึกษาระดับปริญ ญาโทและเอก
รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
๑๑.๒ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน ให้ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระ
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า
๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
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๑๒.๔ ปริ ญ ญาเอก จะต้ อ งเป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ม าก หรื อ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
๓ ปีการศึกษา
๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียน
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา
๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
๑๔.๒ ปริญญาโท
๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สํ า หรั บ ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
๑๔.๓ ปริญญาเอก
๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายใน
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๑๕.๒ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกํากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) คณาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๗. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี ก ารประเมิ น
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
๑๘. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดและเจตนารมณ์ ข องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเป็นแนวทาง
การบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม
ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง ออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกําหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๕. ระบบการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดให้ใช้ระบบทวิภาค
เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จํากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ
ทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นกัน
อาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น จะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎี
และรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค
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อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็น
ระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปมี เ จตนารมณ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ โดยให้ ศึ ก ษา
รายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง
หรื อรายวิช าขั้น สูง อีก และไม่ ควรนํ ารายวิ ชาเบื้ อ งต้ น หรือ รายวิช าพื้ น ฐานของวิช าเฉพาะมาจั ดเป็ น
วิชาศึกษาทั่วไป
๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มี ค วามรอบรู้ทั้ ง ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บัติ ใ นสาขาวิ ช าการและวิ ชาชี พ ต่า ง ๆ ออกมารั บใช้ สั ง คม
รวมทั้ ง มุ่ ง เน้ น การเปิ ด สอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ระดั บ สู ง
ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา)
ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่ง
ในการเปิดสอนและต้องคํานึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซ้อน
ในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น
๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว
ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจัดไว้ในกลุ่ม
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ
เท่านั้น เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับ
สถานประกอบการในภาคการผลิ ต หรื อ การบริ ก าร โดยอาจจั ด ในรู ป สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ การฝึ ก งาน
ในสถานประกอบการ และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้รับนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น
ในด้านอาจารย์ผู้สอนจํานวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหาก
เป็ น ผู้ ส อนจากสถานประกอบการต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
๙.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ ส อน
ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดเช่นกัน
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ทั้งนี้ อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์
ที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง มาตรฐานความสามารถภาษาอั ง กฤษ
ของอาจารย์ประจํา
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้น
ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ
๙.๒ คุ ณ วุ ฒิ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ กํ า หนดไว้ ใ น
มาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED
(International Standard Classification of Education)
๙.๓ คุณสมบัติด้านตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็นตําแหน่งทางวิชาการที่ได้
จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ
กรณี อ าจารย์ ใ หม่ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก แม้ ยั ง ไม่ มี ผ ลงานทางวิ ช าการ
หลังสําเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี หรือ
๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี
๙.๔ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ คําว่า “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”
หมายถึง การทํางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์
กับสถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว
๙.๕ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าจารย์ ป ระจํ า หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์หรือมีตําแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่กําหนดในแต่ละระดับปริญญา
โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระ
ในระดับปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์
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๑๐. การบริ ห ารหลั ก สูต รกรณี มี ข้อ ตกลงร่ ว มผลิ ตกั บ สถาบั นอุ ด มศึก ษาหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
๑๐.๑ การตกลงร่ ว มผลิ ต หมายถึ ง การทํ า ข้ อ ตกลงร่ ว มมื อ กั น อย่ า งเป็ น ทาง
การระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้น ๆ
องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเท่านั้น
หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วม
ผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว
๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถ
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้
ทั้ ง นี้ เฉพาะกรณี ห ลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ก ลุ่ ม วิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
บุ ค ลากรที่ ม าจากองค์ ก รที่ มี ค วามร่ ว มมื อ นั้ น สามารถทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้
แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน
บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อทําหน้าที่อาจารย์ประจํา อาจารย์
ประจําหลักสู ตร และอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรต้องมีคุณ วุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับนั้น ๆ และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ
ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ต้องจัดสรรเวลาให้คําปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม
๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ําซ้อนกับงานของผู้อื่น
หรือการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือ วิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หากพบว่ า มี ก ารคั ด ลอก การซ้ํ า ซ้ อ นกั บ งานของผู้ อื่ น หรื อ มี ก ารจ้ า งทํ า รายงาน
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น
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๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑)
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ์
อย่างเดียว ให้สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
๑๔.๑ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งมี ผ ลงานที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้
๑๔.๒ สถาบั น ที่ จ ะเปิ ด สอนต้ อ งมี ห ลั ก สู ต รที่ ดี มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เชื่อถือได้ และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และสนับสนุน
งานวิจัยของผู้เรียน
๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้
๑๕. การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษา
ในหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง หรื อ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโทในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิต
ได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง หากต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
๑๕.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน
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๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ ชื่ อ ปริ ญ ญาและชื่ อ สาขาวิ ช า ให้ ต รงกั บ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารหลั ก สู ต รฉบั บ ที่ เ สนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ
๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร
สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการให้ ค วามเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือ กํา หนดแนวปฏิบั ติที่ เหนือ กว่าเกณฑ์ ม าตรฐานฉบั บนี้ ได้ ทั้ง นี้ เพื่ อยกระดั บคุ ณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
๑๘. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
กํ า หนดให้ จั ด ทํ า มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ สาขาวิ ช าเพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานํ า ไปจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
หรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในสาขาหรื อ สาขาวิ ช า
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี)
ต้ อ งมี ม าตรฐานไม่ ต่ํา กว่ า “มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาเภสั ช ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(หลักสูตรหกปี)”
ข้อ ๒ การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาเภสั ช ศาสตร์
(หลักสูตรหกปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาเภสั ช ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(หลักสูตรหกปี) ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
(หลั กสูต รหกปี) อยู่ ในวั นที่ประกาศฉบับนี้ ใช้บั งคับ ต้ อ งปรับปรุง หลักสู ตรให้เป็ นไปตามประกาศนี้
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข้อ ๔ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือ มีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
(หลักสูตรหกป)

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
(หลักสูตรหกป)
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มคอ ๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร (หลักสูตรหกป)
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา
เภสัชศาสตร
ชื่อสาขาวิชา
(๑) เภสัชกรรมอุตสาหการ
(๒) การบริบาลทางเภสัชกรรม
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภ.บ.
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Pharmacy
Pharm.D.
หมายเหตุ: มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร (หลักสูตรหกป) จะเนนมาตรฐาน
ผลการเรียนรูเปนหลัก สวนชือ่ ปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันใน
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชานั้น หากชื่อปริญญาและ/หรือชื่อสาขาวิชา
ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดแตกตางจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองมีผลการเรียนรูสอดคลองกับ
ชื่อปริญญานั้นๆ และสภาเภสัชกรรมใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาเภสัชศาสตร เปนสาขาที่เกี่ยวของกับเรื่องยาและสุขภาพ มีเนื้อหาวิชาความรูครอบคลุม
ในหลายศาสตร ทั้ ง ศาสตร ด า นเภสั ช กรรมอุ ต สาหการ (วิ ท ยาศาสตร เภสั ช กรรม) ศาสตร ด า น
การบริ บ าลทางเภสั ช กรรม ศาสตร ด า นเภสั ช ศาสตร สั ง คมและการบริ ห ารเภสั ช กิ จ และอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่ง การเรีย นรูศ าสตรดัง กลา วมีความจํา เปน ตองบูร ณาการเพื่อใหเ กิด ความเขาใจอยา ง
ลึกซึ้ง สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ แกไขปญหาดานสาธารณสุขของประเทศ
และตอยอดองคความรูในสาขา

๑

มคอ ๑
ในปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทย รวมทั้ง
นโยบายการสาธารณสุขของประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีต สาขาเภสัชศาสตรจึงตอง
ปรับเปลี่ยนใหมีความหลากหลายและมีความเปนสากล ขณะเดียวกันก็ตองมีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดทําหลักสูตรที่มุงเนนองคความรูที่สอดคลองกับความตองการในบริบท
ที่แตกตางไปจากเดิม ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาใหเนนเฉพาะดานหรือโดยการกําหนดสาขาวิชา
ในหลักสูตร เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เฉพาะดานและมีความชํานาญในดาน/สาขาวิชานั้นๆ มากยิ่งขึ้น
การเรียนรูจึงตองมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝกทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อสงเสริมให
บัณฑิตมีความพรอมทั้งองคความรูและความสามารถในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการและ
สถานการณในสังคม
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
๑. มีคุณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดี เหมาะสมตอการประกอบวิชาชี พ
เภสัชกรรม อุทิศตน เสียสละ และมีความรับผิดชอบตอสังคม
๒. มีความรูความสามารถในการประยุกตและบูรณาการหลักการและทฤษฎีทางเภสัชศาสตร
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา
๓. สามารถคิด วิเ คราะหแ ละแกปญ หาอยา งเปน ระบบและมีวิจ ารณญาณบนหลัก ฐาน
ทางวิชาการ รวมทั้งมีความสามารถดานการวิจัย
๔. เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่พึ่งของสังคมดานยาและสุขภาพ
๕. มีความใฝรูและมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต
๖. มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีมและพรอมนําการเปลี่ยนแปลง
๗. มีความสามารถในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมและเปนสากล
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ตระหนั กในคุ ณค า คุ ณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสี ยสละ มีจิต อาสา
ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงตอเวลา
๑.๒ เคารพสิทธิ คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๑.๓ เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ภายในหลักธรรมาภิบาลของ
องคกรและสังคม
๒. ดานความรู*
๒.๑ มีความรูและเขาใจทฤษฎี หลักการ ในวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

๒
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มคอ ๑
๒.๒ มีความรูดานเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิทยาศาสตรเภสัชกรรม) เกี่ยวกับเคมีทางยา
การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา ชีววัตถุ สมุนไพร
และผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการจะตองนําความรู
ไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางชํานาญ
๒.๓ มีความรูดานการบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาดวยยา การใชยา
การประเมินปญหาดานยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใชยา และการบริหารจัดการ
เรื่องยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะตองนําความรูไปประยุกต ใช
ในสถานการณจริงไดอยางชํานาญ
๒.๔ มีความรูเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพในดานการบริห ารจัด การความเสี่ย ง และ
การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
๒.๕ มีความรูในระบบสุขภาพ ระบบยา การคุมครองผูบ ริโภค กฎหมายหรือขอตกลง
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพและการบริหารจัดการสําหรับการประกอบการดานยาเบื้องตน
๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ สามารถคิ ด วิ เคราะห ป องกั น และแก ไขป ญ หาได อย างเหมาะสม มี เหตุ ผ ล และ
เปนระบบ
๓.๒ สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาตางๆ ไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
๓.๓ มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอด
๓.๔ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน
๓.๕ มีทักษะในการรูสารสนเทศ
๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีภ าวะผูนํา สามารถทํา งานเปน ทีม แสดงและรับ ฟง ความคิด เห็น ของผูอื่น ได
อยางเหมาะสม
๔.๒ สามารถใชความรูในวิชาชีพมาบริการสังคมไดอยางเหมาะสม
๔.๓ มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีมนุษยสัมพันธ สามารถปรับตัวเขากับสังคมได
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ มีทักษะการคํานวณ สามารถเลือกและประยุกตเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร
ที่เกี่ยวของในการแกปญหาทางวิชาชีพ
๕.๒ มีทัก ษะในการเขีย นรายงานและการนํา เสนอ โดยเลือ กใชรูป แบบและวิธีก าร
อยางเหมาะสม

๓

มคอ ๑
๕.๓ มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๔ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารทั ้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และถ า ยทอดความรู
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
๖. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ*
๖.๑ สามารถปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บการผลิ ต การควบคุ มและประกั นคุ ณภาพ การวิ จั ยและ
พัฒนายา ชีววัตถุ สมุน ไพร และผลิตภัณ ฑ สุขภาพอื่น ๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรม
อุตสาหการจะตองมีทักษะในการแกไขปญหาในสถานการณจริง
๖.๒ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการเรื่องยา
โดยสาขาวิ ช าการบริ บ าลทางเภสั ช กรรมจะต อ งมี ทั ก ษะในการแก ไขป ญ หาใน
สถานการณจริง
๖.๓ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุมครองผูบริโภค
*มาตรฐานผลการเรี ย นรู ด า นความรู (ข อ ที่ ๒) และด า นทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ (ข อ ที่ ๖)
สามารถทําการประเมินแตกตางกันในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตามสาขาวิชาที่สถาบันเปดสอน
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
สภาเภสัชกรรม
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สอดคลองกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
เกณฑ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี และเกณฑ มาตรฐานของสภาเภสั ชกรรม ซึ่ งประกอบด วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน
ที่ ก ว า งไกล มี ค วามเข าใจธรรมชาติ ต นเอง ผู อื่ น และสั ง คม เป น ผู ใฝ รู ส ามารถคิ ด อย า งมี เหตุ ผ ล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยูในสังคมไดเปนอยางดี
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆ ก็ไดโดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา
และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ คณิ ตศาสตรในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่ อใหบ รรลุวัตถุป ระสงคของวิช า
ศึกษาทั่วไป
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มคอ ๑
หมวดวิชาเฉพาะ จําแนกเปน ๒ กลุม ดังนี้
๑. กลุมพื้นฐานวิชาชีพ ประกอบดวยวิชาที่เปนพื้นฐานสําหรับการเรียนทางดานเภสัชศาสตร
ได แก กลุ ม วิช าพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตรและวิ ท ยาศาสตร และกลุ มวิ ช าพื้ น ฐานทางวิท ยาศาสตร
สุขภาพ
๒. กลุมวิชาชีพ ประกอบดวยกลุมวิชาที่จําเปนสําหรับวิชาชีพเภสัชกรรม ไดแก กลุมวิชาดาน
ผลิตภัณฑ ดานผูปวย และดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหารเภสัชกิจ โดยสัดสวนของแตละกลุม
วิชาให เปน ไปตามบริบทของแตละหลักสูตรและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของสภาเภสัชกรรม
ทั้งนี้ ใหนับรวมวิชาการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพและวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยของนิสิต/นักศึกษา เปนสวนหนึ่ง
ของกลุมวิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัดหรือ
สนใจโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โครงสรางหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประกอบดวย
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
๓๐ หนวยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
๑๘๔ หนวยกิต
๒.๑ กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา
๓๐ หนวยกิต
๒.๒ กลุมวิชาชีพ

ไมนอยกวา

และการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ไมนอยกวา

๑๑๔ หนวยกิต*
๓๔ หนวยกิต ประกอบดวย

การฝกปฏิบัติงาน
 ภาคบังคับ

ไมนอยกวา

๔๐๐ ชั่วโมง (๖ หนวยกิต)

 สาขาเนน ชั้นปที่ ๖

ไมนอยกวา

๑,๖๐๐ ชั่วโมง (๒๘ หนวยกิต)

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา
๒๒๐ หนวยกิต
* หมายเหตุ: หลั ก สู ต รที่ มี ส าขาวิ ช าแตกต า งกั น จะมี ร ายวิ ช าชี พ ในด า นที่ เ ป น สาขานั้ น
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิต หรือไมนอยกวารอยละ ๓๗ ของรายวิชา
ในกลุมวิชาชีพ
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญจัดเปนกลุม ดังนี้
๘.๑ กลุ มพื้ น ฐานวิชาชี พ ประกอบดวยองค ความรูที่เกี่ย วเนื่ องกับ คณิ ต ศาสตรป ระยุ กต
วิท ยาศาสตรก ายภาพ และวิท ยาศาสตรสุข ภาพ โครงสรา งและหนา ที่ก ารทํา งานระบบตา งๆ

๕

มคอ ๑
ของร า งกายมนุ ษ ย สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค เทคนิ ค การใช เ ครื่ อ งมื อ และการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และองคความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๘.๒ กลุมวิชาดานผลิตภัณ ฑ ประกอบดวยองคความรูที่เกี่ยวกับ ตัวยา ผลิตภัณฑ ยาและ
สุขภาพ สมุนไพร และชีววัตถุตางๆ ที่นํามาใชเปนยา เทคนิคทางเภสัชกรรม การผลิตและวิจัยพัฒนายา
วิท ยาการและเทคโนโลยี ของยา การควบคุ มและประกั น คุ ณ ภาพยา กระบวนการเก็ บ รักษาและ
กระจายยาและองคความรูอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ สําหรับสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการจะมีการเรียน
รายวิชาในกลุมนี้เพิ่มมากขึ้นกวากลุมวิชาอื่น รวมถึงการฝกปฏิบัติงานที่สอดคลองกัน เพื่อใหผูเรียน
เกิดความรูความชํานาญ และทักษะมากยิ่งขึ้น
๘.๓ กลุมวิชาดานผูปวย ประกอบดวยองคความรูเกี่ยวกับการใชยาในผูปวย กลไกการออกฤทธิ์
ของยา กระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อยาเขาสูรางกาย การเลือกใชยาในการรักษาโรค การแนะนํา
และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับยา การติดตามผลการใชยาและปญหาหรืออาการไมพึงประสงคที่เกิดจาก
การใชยาในผูปวย การแปลผลทางหองปฏิบัติการ และองคความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับสาขาวิชา
การบริ บ าลทางเภสั ช กรรมจะมี ก ารเรี ย นรายวิ ช าในกลุ ม นี้ เ พิ่ ม มากขึ้ น กว า กลุ ม วิ ช าอื่ น รวมถึ ง
การฝ กปฏิ บั ติ ง านที่สอดคลองกัน เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความชํานาญ และทักษะมากยิ่งขึ้น
๘.๔ กลุ มวิชาดานเภสัชศาสตรสั งคมและการบริหารเภสัชกิจ ประกอบดวยองคความรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบยาและสุขภาพ สาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค นโยบายดานยา
และสุขภาพ แผนพัฒ นาระบบยาและสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ เภสัชเศรษฐศาสตรและระบาดวิทยาทางยา และองคความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
เช น การบรรยาย การทดลองในห องปฏิ บั ติ การ การเรี ย นรูจ ากกรณี ศึกษา การใช บ ทบาทสมมติ
การศึกษาดูงาน การฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน การใช
ผูปวยจําลอง การทํากิจกรรมรวมกับสังคม มีการสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
โดยจัดใหมีการเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการสืบคนขอมูล วิเคราะห สังเคราะหและนํามาใช ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณผานกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพเขาไปในเนื้อหาดวย สําหรับในแตละสาขาวิชาจะเนนกลยุทธการสอนที่สอดคลองกับ
มาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ใชวิธีการประเมินผลที่ถูกตองตามหลักวิชาการอยางเปนระบบ เนนการประเมินผลที่หลากหลาย
ใหสอดคลองกับ กลยุทธการสอน ไดแก การสอบขอเขียน การสอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด
การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน การประเมินกันเองของผูเรียนในกิจกรรมกลุม การประเมินทักษะ
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มคอ ๑
การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพ การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนเพื่อนําผลที่ไดมาพัฒ นา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ
ผูสํา เร็จ การศึก ษามีผ ลการเรีย นรูทุก ดา นตามที่กํา หนดไวใ นมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ ปริญ ญาตรี
สาขาเภสัชศาสตร (หลักสูตรหกป) เปนอยางนอย โดยมีการทวนสอบ ดังนี้
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะกําลังศึกษา
สถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บั ติ มี การประเมิ น การสอนของผู สอนและประเมิน รายวิชาโดยนั กศึ กษา รวมทั้ งทวนสอบ
วิธีการวัดผลการเรียนรูใหเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนการสอนหรือในรายละเอียดวิชา
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษากําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จ
การศึกษาเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินความสําเร็จของ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการประเมินจากผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหมหรือบัณฑิตที่จบนานแลว
ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูทรงคุณวุฒิ และแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ เปนตน
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา
๑.เปน ผู สํา เร็จ การศึก ษาไมต่ํา กวา ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือ เทีย บเทา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.ไม เจ็ บ ป ว ยหรื อ เป น โรคติ ด ต อ ร า ยแรงหรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ ที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ
การศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาเภสัชกรรม
๓.มีคุณสมบัติอื่นครบถวน ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบขอบังคับ
ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม
 ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑม าตรฐานหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี
ฉบับที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน

๗

มคอ ๑
 ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง แนวทางการบริห ารเกณฑ ม าตรฐานหลัก สู ต ร

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน
๒.คุณสมบัติของอาจารยประจํา
 สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรหรืออยางนอยระดับ
ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
 อยางนอยรอยละ ๘๐ มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
๓.สั ด ส ว นอาจารย ต อ นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาให เป น ไปตามเกณฑ ข องสภาเภสั ช กรรมและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๔.มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนและบุคลากรหองปฏิบัติการในจํานวนที่เหมาะสม
กับผูเรียน รวมทั้ งมีบุ คลากรสนั บสนุ นการบริหารงานของสถาบัน อุดมศึกษาทั้ งในงาน
บริหารวิชาการ การเงินและพัสดุ กิจการนักศึกษา และบริการโสตทัศนูปกรณเปนอยางนอย
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน มีดังนี้
๑.อาคารและหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัย พรอมใช เพื่อเอื้อใหคณาจารย
สามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.หองปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูทางเภสัชศาสตร เพื่อใชเปนหองปฏิบัติการหรือทําโครงงาน
มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณพื้นฐานที่ทันสมัย เพียงพอและพรอมใช
๓.หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและเครือขายและซอฟตแวร
ที่สอดคลองกับรายวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียง
๔.ห องสมุ ด หรื อแหล งความรู และสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการสื บ ค น ข อมู ล ผ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตํารา และวารสารในสาขาวิชาเภสัชศาสตรทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีเพียงพอและ
ทันสมัย
๕.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงขอมูลทั้งในและ
ตางประเทศโดยนักศึกษาสามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดอยางสะดวก
๖.แหลงฝกปฎิบัติงานวิชาชีพที่ไดมาตรฐานและเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
๗.สถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนรู
๘.หองทํางานที่เอื้อตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร
การจัดการ
๑.มีแผนความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนทุกประเภทอยางเปนรูปธรรม
๒.มีการประเมินคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง

๘
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๓.มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารยและบุคลากรเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
๔.มี ผู รับ ผิ ด ชอบดู แลสื่ อการเรีย นการสอน เครื่องมื อและอุ ป กรณ วิ ทยาศาสตร อุ ป กรณ
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหพรอมที่จะใชปฏิบัติงานการเรียนการสอน
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
๑.มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
คณะ หลักสูตรที่สอน การประกันคุณภาพการศึกษา สรางความตระหนักในบทบาทหนาที่
ของการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา มีจรรยาบรรณอาจารยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.มีการพัฒนาทักษะการเปนอาจารยที่ปรึกษา
๓.เพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน การประเมินผล
และการวิจัย
๔.ส งเสริ มการเขี ย นตํ า รา หนั งสื อ บทความวิ จั ย เพื่ อเผยแพรผ ลงานในวารสารวิช าการ
ระดับชาติและนานาชาติ
๕.สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
๖.สนับ สนุน การศึกษาตอเพื่อพัฒ นาคุณวุฒิใ หสูง ขึ้น สนับ สนุน การฝกอบรม การดูง าน
ทางวิชาการและวิชาชีพ และการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
๗. มีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมแตละสาขาในสถานการณจริง
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบั น อุ ดมศึ กษาที่ จั ดการเรี ยนการสอนสาขาเภสั ชศาสตร ต องสามารถประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตรโดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินการดังนี้
ปการศึกษา
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ตัวบงชี้และเปาหมาย
๑. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร
(หลักสูตรหกป)
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ปการศึกษา
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ตัวบงชี้และเปาหมาย
๓.มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนิน การของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๖. มี การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ของนั กศึ กษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู ที่ กํ า หนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ า มี )
อย า งน อ ยร อ ยละ ๒๕ ของรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในแต ล ะ
ปการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
๘.อาจารย ใ หม ทุ ก คน (ถ า มี ) ได รั บ การปฐมนิ เทศหรื อ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
๙.อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๑๐.จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ า มี )
ได รั บ การพั ฒ นาวิ ช าการ และ/หรื อ วิ ช าชี พ ไม น อ ยกว า
รอยละ ๕๐ ตอป
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม น อ ยกว า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
หลังจากทํางานไปแลวอยางนอย ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของตนเองโดยกําหนดไว
ในรายละเอียดของหลักสูตร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะได รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ ดี
ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม มคอ. ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือมีการ
ดําเนินงานตามขอ ๑ – ๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรหกป) สูการปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จะนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร (หลักสูตรหกป)
สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลั กสู ต ร ในหั ว ข อต า งๆ ที่ กํา หนดในมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาเภสั ช ศาสตร
(หลักสูตรหกป)
๑๖.๒ แต ง ตั ้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาเภสั ช ศาสตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร (หลักสูตรหกป) ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
อยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญใน
สาขาเภสัชศาสตรซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และผูแทนสภาเภสัชกรรมอยางนอย ๑ คน
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร
(หลักสูตรหกป) โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร (หลักสูต รหกป) แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ซึ่ งสถาบั นอุ ดมศึ กษาต องการให บั ณฑิ ตระดั บปริ ญญาตรี สาขาเภสั ชศาสตร ของตนมี
คุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให
เป น ไปตามปรัช ญาและปณิ ธานของสถาบั น ฯ และเป น ที่ ส นใจของบุ คคลที่ จะเลื อกเรีย นหลั กสู ต ร
ของสถาบั นฯ หรื อ ผู ที่ ส นใจจะรั บ บั ณ ฑิ ต เข า ทํ า งานเมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดยให แ สดงแผนที่
การกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต อ มาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า (curriculum
mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรองตอ
มาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง
๑๖.๔ จั ด ทํ า รายละเอี ย ดของรายวิ ช า รายละเอี ย ดของประสบการณ ภ าคสนาม ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชา

๑๑

มคอ ๑
จะทํ าใหเกิ ดผลการเรีย นรูที่คาดหวังในเรื่องใดบ าง สถาบัน อุ ดมศึ กษาตองมอบหมายใหภ าควิช า/
สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบั น อุด มศึ กษาต องเสนอสภาสถาบั นฯ อนุ มัติรายละเอี ยดของหลั กสู ตร ซึ่ งได
จัด ทํา อยา งถูกตองสมบูรณกอนเปด สอน โดยสภาสถาบัน อุด มศึกษาควรกํา หนดระบบและกลไก
ของการจัด ทํา และอนุมัติร ายละเอีย ดของหลัก สูต ร รายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอีย ด
ของประสบการณภาคสนามใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบั น อุ ด มศึ กษาต องเสนอรายละเอี ยดของหลั กสูต ร ซึ่ งสภาสถาบั น อุ ดมศึ กษา
อนุมัติใหเปดสอนแลวใหสภาเภสัชกรรมใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาเภสัชกรรมเห็นชอบ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุด มศึกษาอนุมัติต ามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูส อน
แตละรายวิชา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ าคสนาม
ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาเภสัชศาสตร
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูแตละรายวิชา
และประสบการณภ าคสนาม ในแตล ะภาคการศึก ษาแลว ใหอ าจารยผูส อนจัด ทํา รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดํ า เนิ น การของประสบการณ
ภาคสนาม) ใหอาจารยผูรับ ผิด ชอบหลักสูต รประมวล/วิเ คราะหป ระสิทธิภ าพและประสิท ธิผ ล
การดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูต รในภาพรวม ประจําปการศึกษา
เมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถ
กระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ
และรายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับ
การรายงานผลการดํ าเนิน การของหลั กสู ต รในแต ละป การศึกษา และวิเคราะห ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผ ลของการบริห ารจัด การหลักสูต รในภาพรวมวา บัณ ฑิต บรรลุม าตรฐานผลการเรีย นรู
ตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเ คราะหมาปรับ ปรุง และพัฒ นาหลักสูต รและ/หรือ
การดําเนินการของหลั กสูตรต อไป

๑๒
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มคอ ๑
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐาน
ขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒


๑๓

163
163
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในสาขา
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
ต้อ งมุ ่ง ให้เ กิด มาตรฐานผลการเรีย นรู ้ข องบัณ ฑิต โดยมีห ลัก สูต รการจัด การเรีย นการสอน
และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข้อ ๔ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือ มีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารแนบท้าย
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา
ศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชา แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑.๑ กลุม่ วิจิตรศิลป์ มี ๓ กลุม่ สาขาวิชา คือ
๑.๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์
๑.๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
๑.๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง
๑.๒ กลุม่ ประยุกต์ศิลป์ มี ๑ กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุม่ สาขาวิชาการออกแบบ
(ลักษณะสาขาวิชาในแต่ละกลุ่มให้ดูที่ภาคผนวก)
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
ศิลปบัณฑิต (................)
ศล.บ. (................)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (................)
ศป.บ. (................)
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Fine Arts (................)
B.F.A. (................)
Bachelor of Fine and Applied Arts (................)
B.F.A. (................)
หมายเหตุ
*มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดั บ ปริญ ญาตรี สาขาศิ ล ปกรรมศาสตร์ ฉ บั บ นี้ แบ่ งกลุ่ ม สาขาวิช า
ตามกลุ่ มวิ จิตรศิ ลป์ และกลุ่ ม ประยุกต์ศิล ป์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านศิ ล ปกรรมศาสตร์เป็นหลัก
ส่วนชื่อปริญญาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
**กรณีสาขาวิชาที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ตามลักษณะเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ และกึ่งวิชาชีพ ต้องมีฐานศาสตร์ที่สอดคล้องกับลักษณะของ
สาขาวิชา และต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามโครงสร้างในมาตรฐานคุณวุฒิฉบับนี้ที่กําหนด
ไว้ และการกําหนดชื่อปริญญาต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กําหนดชื่อปริญญาที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาศิลปกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
วิจิตรศิลป์ และกลุ่มประยุกต์ศิลป์ มีทฤษฎีและปฏิบัติเป็นศิลปวิทยา เพื่อการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ต่างๆ เช่น การรับรู้ภาษาเขียน ภาษาภาพ และการเคลื่อนไหวผ่านทางตา การรับรู้ภาษาเสียงผ่านทางหู
๑
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การรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูก การรับรู้รสผ่านทางลิ้น และการสัมผัสจับต้อง อันเป็นลักษณะของความรู้
ทั้งแบบเฉพาะด้านของสาขาวิชาและความรู้เชิงสหวิทยาการ การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เริ่มจากภายใน
สาขาวิชา ข้ามสาขาวิชา โดยมีฐานศาสตร์ทางศิลปกรรมเป็นปัจจัยและองค์ประกอบหลักที่ชัดเจนและ
ฐานศาสตร์อื่นเป็นองค์ประกอบรองไปตามระดับของเหตุผลเพื่อช่วยเสริมแนวทางวิธีการทางความคิด
ให้สมบูรณ์ขึ้น
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ จําแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มวิจิตรศิลป์ มี ๓ กลุ่มสาขาวิชา คือ
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง
๒. กลุ่มประยุกต์ศิลป์ มี ๑ กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ
(ลักษณะสาขาวิชาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาให้ดูที่ภาคผนวก)
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
๔.๒ มีความรู้ในหลักของฐานศาสตร์ทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อประกอบอาชีพได้
๔.๓ มี ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิ นคุณ ค่ าทางสุ นทรีย ะ
ได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
๔.๔ มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางศิลปกรรม
๔.๕ สามารถสื่อสารและนําเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางศิลปกรรม
๔.๖ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี
๔.๗ สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๕.๑.๒ มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
๕.๑.๓ มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ
๕.๒ ความรู้
๕.๒.๑ รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
๕.๒.๒ มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
อย่างเป็นระบบ
๕.๒.๓ มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
๕.๒.๔ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานหรื อ ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ใ นการประกอบวิ ช าชี พ
ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
๒
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๕.๓ ทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างมีวิจารณญาณ
๕.๓.๒ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๓.๓ สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพได้
๕.๓.๔ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
๕.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๕.๔.๒ มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๕.๔.๓ สามารถแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งมี เ หตุ ผ ล ตรงไปตรงมา และเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง
๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้
วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๕.๒ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
หรือการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๕.๓ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สําหรับงานศิลปกรรม
๕.๖ ทักษะพิสัย
สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มอี งค์กรวิชาชีพ
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
และเนื่องจากสาขาศิลปกรรมศาสตร์ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งด้านหลักการและทฤษฎี
ด้านการปฏิบัติ ตลอดจนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การนําไปใช้งาน จึงกําหนดหมวดวิชาเฉพาะ
เป็นกลุ่มย่อย ๒ กลุ่มดังนี้
๑. วิชาแกน หมายถึง วิชาที่จําเป็นต้องเรียนเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสําหรับการเรียนวิชา
เฉพาะด้าน ได้แก่ แกนสาขาศิลปกรรมศาสตร์ และแกนในกลุ่มสาขาวิชา

๓
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๒. วิชาเฉพาะด้าน หมายถึง วิชาเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมองค์ความรู้ระดับต้นของสาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ จําแนกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มทัศนศิลป์ กลุ่มดุริยางคศิลป์ กลุ่มศิลปะการแสดง
และกลุ่มการออกแบบ
อนึ่ง มาตรฐานคุณวุฒิฉบับนี้ไม่ได้กําหนดรายวิชาในแต่ละสาขาวิชา แต่เสนอแนวทางการจัด
ความสัมพันธ์ของแต่ละสาขาวิชากับกลุ่มวิชา และองค์ความรู้แต่ละด้านไว้ในภาคผนวก ตามเนื้อหา
สาระสําคัญของสาขาศิลปกรรมศาสตร์ โดยแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดรายวิชาและหน่วยกิต
ได้ ต ามจุ ด มุ่ ง หมายและโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร นอกจากนี้ แ ต่ ล ะสถาบั น ยั ง สามารถกํ า หนดให้ มี
ประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งอาจเป็นการฝึกในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยให้นับเป็น
ส่วนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาศิ ล ปกรรมศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ย ๒ กลุ่ ม คื อ
กลุ่มวิจิตรศิลป์ และกลุ่มประยุกต์ศิลป์ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
กลุ่มวิจิตรศิลป์
๗.๑ กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ จํานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
๗.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน ให้มีเนื้อหาอย่างน้อยเกี่ยวกับ
- ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์
- ความรู้ทางประวัติทัศนศิลป์
๒) วิชาเฉพาะด้าน ให้มีเนื้อหาเชิงทฤษฎีทางทัศนศิลป์ และทักษะปฏิบัติ
- กลุ่มวิชาทฤษฎี
- กลุ่มวิชาปฏิบัติ
๓) วิชาเอก ให้มีกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
- กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
- ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๗.๒ กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จํานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
๗.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน ให้มีเนื้อหาอย่างน้อยเกี่ยวกับความรู้ทางประวัติดนตรี
๒) วิชาเฉพาะด้าน ให้มีเนื้อหาเชิงทฤษฎีดนตรี และทักษะปฏิบัติ
- กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี
๓) วิชาเอก ให้มีกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
- กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์
- ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
๗.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๔
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๗.๓ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
๗.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน ให้มีเนื้อหาอย่างน้อยเกี่ยวกับ
- ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์
- ความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง
๒) วิชาเฉพาะด้าน ให้มีเนื้อหาเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติ และเชิงการจัดการ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
๓) วิชาเอก ให้มีกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
- กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
- ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
๗.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
กลุ่มประยุกต์ศิลป์
๗.๔ กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ จํานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
๗.๔.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๔.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๑) วิชาแกน ให้มีเนื้อหาอย่างน้อยเกี่ยวกับ
- ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ
- ความรู้ทางประวัติการออกแบบ
๒) วิชาเฉพาะด้าน ให้มีเนื้อหาเชิงทฤษฎี และทักษะปฏิบัติพื้นฐาน
- ทฤษฎีพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
- ทักษะปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
- ความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ
- ความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ
๓) วิชาเอก ควรมีกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
- กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
- ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
๗.๔.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หมายเหตุ: โครงสร้างหลักสูตรสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ใน ๒ กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ๔ กลุ่มสาขาวิชา
กําหนดให้เรียนหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต โดยสาขาวิชาที่เปิดสอนต้องคํานึงถึงวิชาแกน
วิชาเฉพาะด้าน ตามลักษณะของสาขาวิชาและกลุม่ วิชานั้น และให้มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาหลักสูตร
ตามอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของสถาบันนั้นๆ

๕
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ตารางที่ ๑ โครงสร้างหลักสูตรสาขาศิลปกรรมศาสตร์ทงั้ ๔ กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา
โครงสร้าง
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
๒.๑ วิชาแกน
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
๒.๓ วิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

ทัศนศิลป์

๓๐
๘๔

ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง การออกแบบ

๖
๑๒๐

๓๐
๘๔

๓๐
๘๔

๓๐
๘๔

๖
๑๒๐

๖
๑๒๐

๖
๑๒๐

แผนภูมิแสดงสัดส่วนความรู้ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และเชิงคุณค่า หลักสูตร ๔ ปี
มีแผนการศึกษาโดยรวม ดังนี้
๒๕
ปี ๔

๒๕

๒๕

๒๕
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอก/วิชาโท

ความรู้ภาคปฏิบัติ และเชิงคุณค่า

ปี ๓

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอก/วิชาโท

ปี ๒

พื้นฐานวิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน

ปี ๑

ความรู้ภาคทฤษฎี
๒๕

๒๕

๒๕

วิชาศึกษาทั่วไป
๒๕

แผนภูมิแสดงสัดส่วนความรู้ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และเชิงคุณค่า หลักสูตร ๔ ปี มีแผนการศึกษา
โดยรวม มีนัยสัมพันธ์ของสัดส่วนระหว่างความรู้ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และเชิงคุณค่า ในอัตราส่วน ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ โดยชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ มีการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความรู้
ภาคทฤษฎี มีความรู้พื้นฐานเฉพาะด้านวิชาแกน ในอัตราส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าในชั้นปีที่ ๓
และปีที่ ๔ และมีอัตราส่วนของภาคทฤษฎีลดน้อยกว่าตามลําดับ ส่วนความรู้ภาคปฏิบัติ และเชิงคุณค่า
มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ในอัตราส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลง แต่ในชั้น
ปีที่ ๓ และปี ที่ ๔ มี อัตราส่วนที่มากขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิ ชา
อั ต ราส่ ว นที่ กํ า หนดไว้ ข้ า งต้ น ต้ อ งพิ จ ารณาพื้ น ฐานความรู้ ต ามกลุ่ ม สาขาวิ ช าที่ กํ า หนดไว้
๖
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(กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง และกลุ่มสาขาวิชา
การออกแบบ) และธรรมชาติของหลักสูตรในแต่ละสถาบันพร้อมกันไปด้วย
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์
จําแนกตามกลุ่ม ได้ดังนี้
๘.๑ กลุ่มวิจิตรศิลป์ มี ๓ กลุ่มสาขาวิชา คือ
๘.๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังนี้
๑) ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์
๒) ความรู้ทางประวัติทัศนศิลป์ เช่น ทัศนศิลป์ตะวันตก ทัศนศิลป์ตะวันออก
ทัศนศิลป์ร่วมสมัย (จิตรกรรม ประติมากรรม การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ
ดิจิทัลอาร์ต) ทัศนศิลป์ไทย (ศิลปะไทย) ฯลฯ
๓) ทฤษฎีทางทัศนศิลป์ เช่น การวิจารณ์ทัศนศิลป์ การวิจัยทางทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ตะวันตก ทัศนศิลป์ตะวันออก ทัศนศิลป์ร่วมสมัย ทัศนศิลป์ไทย ฯลฯ
๔) ทักษะปฏิบัติทางทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม การพิมพ์ภาพ
การถ่ายภาพดิจิทัลอาร์ต ศิลปะไทย สื่อประสม ฯลฯ
๕) การประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ เช่น ทัศนศิลป์ประยุกต์ ทัศนศิลป์กับชุมชน
การจัดการทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
๖) ศิลปนิพนธ์ และ/หรือการนําเสนอผลงานทางทัศนศิลป์
๘.๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังนี้
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มุ่งเน้นการแสดงออกของงาน
ดนตรีศิลป์ เพื่อสื่อทางเสียงด้วยสีสันผ่านทักษะความสามารถ และความชํานาญพิเศษทางด้านปฏิบัติ
และการแสดงออกเกี่ยวกับเครือ่ งดนตรี หรือการขับร้อง การอํานวยเพลง มีความรอบรู้ด้านทฤษฎีดนตรี
ประวัติดนตรี การสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการนําเสนอ
คุณค่า และความไพเราะด้วยภาษาเสียง
กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังนี้
๑) ความรู้ทางประวัติดนตรี เช่น ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีตะวันตก
ดนตรีร่วมสมัย ดนตรีนานาชาติ ฯลฯ
๒) ทฤษฎีดนตรี เช่น ทฤษฎีดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีพื้นบ้าน ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
ทฤษฎีดนตรีนานาชาติ โสตทักษะ ฯลฯ
๓) ทักษะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติเดี่ยว และปฏิบัติกลุ่ม โดยยึดมาตรฐานตามที่
หลักสูตรกําหนด
๔) ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี เช่น การประพันธ์เพลง การสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ
๕) เทคโนโลยีทางดนตรี เช่น เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานดนตรี เทคโนโลยีเฉพาะทางดนตรี ฯลฯ
๖) ดุริยนิพนธ์ และ/หรือการนําเสนอผลงานทางดนตรี
๗
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ดังนี้

๘.๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง ประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังนี้
๑) ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ (ให้มีเนื้อหาการสอนที่เอื้อต่อศิลปะการแสดง
เพื่อทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจศาสตร์แต่ละศาสตร์ร่วมกัน)
๒) ความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง เช่น ประวัติศิลปะการแสดงไทย ประวัติศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตก ประวัติศิลปะการแสดงร่วมสมัย ประวัติวรรณกรรมการละคร ฯลฯ
๓) ทฤษฎีศิลปะการแสดง เช่น องค์ประกอบทางศิลปะ และออกแบบเพื่อการแสดง
วิวัฒนาการของการคิด (พัฒนาการ/วิธีคิด/รูปแบบ) ของศิลปะการแสดงไทย
ศิลปะการแสดงตะวันตกและเอเชีย ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
วรรณกรรมการละคร ฯลฯ
๔) ทักษะปฏิบัติทางศิลปะการแสดง
๕) การประยุกต์ศาสตร์ทางศิลปะการแสดง และการบริหารจัดการ
๖) ศิลปะการแสดงนิพนธ์ และ/หรือการนําเสนอผลงานทางศิลปะการแสดง
๘.๒ กลุ่มประยุกต์ศิลป์ มี ๑ กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ ประกอบด้วยองค์ความรู้

๘.๒.๑ ความรู้ ทั่ วไปทางศิ ลปะและการออกแบบ เช่น ศิ ลปวั ฒธรรม ภูมิปัญญาไทย
สุนทรียศาสตร์ การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
๘.๒.๒ ความรู้ทางประวัติการออกแบบ เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติการออกแบบ
ในสาขาต่างๆ ฯลฯ
๘.๒.๓ ทฤษฎี แ ละทั ก ษะปฏิ บั ติ ท างการออกแบบ ได้ แ ก่ ทฤษฎี แ ละทั ก ษะปฏิ บั ติ
พื้นฐาน เช่น การออกแบบเบื้องต้น องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสีและการใช้สี การสร้างสรรค์งาน ๒ มิติ
และ ๓ มิติ ฯลฯ
๘.๒.๔ ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติเฉพาะทางการออกแบบ เช่น การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปะดิจิทัล ศิลปะภาพถ่าย การออกแบบเครื่องประดับ
เครื่องเคลือบดินเผา ประยุกต์ศิลปศึกษา ฯลฯ
๘.๒.๕ ความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ เช่น คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์งานออกแบบ เทคโนโลยีเฉพาะทางการออกแบบในสาขาต่างๆ
๘.๒.๖ ความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ เช่น การนําเสนองานออกแบบ การบริหารจัดการทางการออกแบบ การตลาด ธุรกิจการออกแบบ
๘.๒.๗ ศิลปนิพนธ์ และ/หรือการนําเสนอผลงานทางการออกแบบ
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ให้ระบุ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
การศึกษาและการเรียนการสอน
๙.๑.๑ ศึกษาสาระการเรียนรู้ ๓ ด้าน คือ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสร้างสรรค์
รวมทั้งความรู้ด้านคุณค่า กลุ่มความรู้ทั้งสามคุณลักษณะเน้นความรู้ความสามารถในเชิงสหวิทยาการ
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เข้าถึงธรรมชาติของสาขาศิลปกรรมศาสตร์ โดยเรียนรู้จากโลกภายนอก
๘
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ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ สัมผัสรับรู้ได้จากอายตนะต่างๆ และโลกภายในที่เป็น
ความคิด จินตนาการ ผ่านอารมณ์ ความรู้สึก
๙.๑.๒ การเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการค้นคว้าเฉพาะตัว กําหนด
ประเด็นศึกษา กําหนดแนวทางค้นคว้าวิจัย นักศึกษาเสนอแนวทางค้นคว้าวิจัย มีการวิพากษ์วิจารณ์
ทั้งของนักศึกษาในชั้นเรียนและของอาจารย์ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสาธิตจาก
อาจารย์ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ สอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน
การสอนต่างๆ จะทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ฝึกทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง วิชาชีพและสังคม
นอกจากนี้ การสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์
และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคม ให้ผู้เรียนได้ทําการปฏิบัติจริง
และมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
โดยสร้างทักษะ ในการอภิปรายและนําเสนอด้วยการแสดงผลงานสู่สาธารณะ
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๙.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตนเอง
โดยผู้สอน และโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๙.๒.๒ เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการสํ าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้กําหนดเกณฑ์การวัดผล และเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบ
อิงกลุ่ม ตามพัฒนาการของผู้เรียนสําหรับการให้ช่วงระดับคะแนนให้เป็นไปตามนโยบายการวัดผล
ของสถาบันอุดมศึกษา
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า มี ก ารประเมิ น ทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ และ
มีคณะกรรมการผู้ทรงคุ ณวุ ฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ า หนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ง สํ า เร็ จ
การศึกษา เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพ
หลักสูตรอาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
๙
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๑๐.๒.๑ ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
๑๐.๒.๒ การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ
การศึกษา และเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
๑๐.๒.๓ การประเมิน จากสถานศึก ษาอื่น ถึง ระดับ ความพึง พอใจในด้า นความรู้
ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษา
นั้นๆ
๑๐.๒.๔ การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
๑๐.๒.๕ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
๑๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๑๑.๑.๒ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบ
ข้อบังคับตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
๑๒. คณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจํานวนและคุณวุฒิเป็นไปตาม
๑๒.๑.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๑.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๒ อาจารย์ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
๑๒.๓ อาจารย์ต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา และมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
๑๒.๔ ควรเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากภาคธุ ร กิ จ หรื อ ภาคอุ ต สาหกรรมที่ มี ป ระสบการณ์ ต รง
ในรายวิชาต่างๆ มาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
๑๒.๕ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องให้การสนับสนุนและจัดการทรัพยากร เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้
๑๓.๑ มีการจัดทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสม และเพียงพอ
กับผู้เรียน เช่น ตํารา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
๑๓.๒ มีการจัดหาและจัดการห้องปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
ที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๔.๑ มี ก ารปฐมนิ เ ทศหรื อ แนะแนวอาจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ
๑๔.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
๑๔.๓ มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๑๔.๔ มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
๑๔.๕ สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตําแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร
และจั ดการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาศิล ปกรรมศาสตร์
โดยกําหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดําเนินงาน ดังนี้
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลังจากทํางานไปแล้วอย่างน้อย ๑ ปี
หลังสําเร็จการศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาที่จะได้ รับ การรับรองมาตรฐานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

๑๒

มคอ.๑
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิ
สถาบันอุ ดมศึ กษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุ งหลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ที่กาํ หนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
๑๖.๒ แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สูต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาศิ ล ปกรรมศาสตร์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย ๒ คน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขา ซึ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ตามข้อ ๑๖.๒ นั้น ในหัวข้อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาศิ ลปกรรมศาสตร์ แ ล้ ว สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจเพิ่ ม เติ ม มาตรฐานผลการเรี ย นรู้
ซึ่งสถาบันฯ ต้องการให้บัณฑิตสาขาศิลปกรรมศาสตร์ของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิต
ในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของ
สถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิต
เข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง
๑๖.๔ จัดทํา มคอ.๓ (รายละเอียดรายวิชา) และ มคอ.๔ (รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม)
(ถ้ามี) ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอนุมัติ/ให้ความเห็ นชอบรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและ
กลไกของการจัดทําและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชดั เจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบให้เปิดสอนแล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่สภาสถาบันอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบตามข้อ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมายอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาศิลปกรรมศาสตร์
๑๓
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๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) (ถ้ามี)
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม ประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดย
มีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
หากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้
๑๖.๙ เมื่ อครบรอบหลัก สูตร ให้จัดทํ ารายงานผลการดําเนิ นการของหลั กสูตร มคอ.๗
(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร
ในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
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ภาคผนวก
รายละเอียดของสาขาศิลปกรรมศาสตร์
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาศิ ล ปกรรมศาสตร์ มี ธ รรมชาติ ส าขาที่ มี
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามฐานศาสตร์ด้านการรับรู้ของภาษาภาพ ภาษาเสียง และ
ภาษาการเคลื่อนไหว ขณะเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามสังคม วัฒนธรรมด้านต่างๆ
โดยลําดับเพื่อให้มาตรฐานความรู้ด้านทฤษฎี ปฏิบัติ สร้างสรรค์และด้านคุณค่าทางศิลปกรรมศาสตร์
มีความเจริญก้าวหน้าในระดับชาติ และนานาชาติ
อนึ่ ง เพื่ อให้ ก ารนํ า มาตรฐานฯ นี้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒนาสาขาวิ ชาต่ อ ไปได้ อย่ างเหมาะสม
สอดคล้องกับสถาบันฯ ที่เปิดสอนในแต่ละแห่งได้อย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับธรรมชาติของ
แต่ ล ะสาขาวิ ช าตามนั ย ข้ า งต้ น จึ ง ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของผู้ เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองค์กรวิชาการ คือ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย
และ/หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คําชี้ขาด โดยนิยามคําสําคัญของสาขาศิลปกรรมศาสตร์
ดังนี้
๑. กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่แสดงออกมาทางสื่อที่ต้องใช้การดูผ่านภาษาภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะสื่อผสม และ/หรือ
ศิลปะที่สื่อภาษาทางการเห็นในรูปอื่นเฉพาะฐานศาสตร์เดี่ยว หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านหลายสาขาวิชาในฐานศาสตร์เดียวกัน หรือต่างฐานศาสตร์มาเป็นหลัก
ในการเรียนรู้
๒. กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หมายถึง สาขาวิชาศิลปะที่แสดงออกมาทางสื่อที่ต้องใช้การฟัง
ผ่านภาษาเสียง เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาคีตศิลป์ สาขาวิชาดุริยศิลป์ สาขาวิชาดนตรี ฯลฯ กลุ่มสาขาวิชาทางดุริยางคศิลป์อาจเน้น
สาขาวิชาดนตรีไทย หรือสาขาวิชาดนตรีสากล
๓. กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง หมายถึง สาขาวิชาทางด้านศิลปะที่สื่อสารผ่านการรํา การเต้น
การเคลื่ อนไหว และ/หรื อการแสดงละคร การออกแบบเพื่ อ การแสดง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้
วิ ช าเฉพาะด้ านของสาขาวิ ชา เช่ น สาขาวิ ชาศิ ลปะการแสดง สาขาวิ ชาการละครหรื อสาขาวิ ชา
การละคอน สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย รวมถึงการนําศาสตร์
เหล่านี้ไปใช้ร่วมกับศาสตร์อื่น เช่น ศิลปะการแสดงประยุกต์ นาฏศิลป์การละคร ฯลฯ
๔. กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อประโยชน์
ใช้สอย โดยคํานึงถึงความงาม วัสดุ เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา รวมถึงการประยุกต์ศาสตร์ทางการ
ออกแบบกับศาสตร์อื่นๆ เช่น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น สาขาวิชา
การออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ สาขาวิ ชาศิ ลปะดิจิทั ล สาขาวิ ชาศิลปะภาพถ่ าย สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา สาขาวิชานฤมิตศิลป์ ฯลฯ

๑๕

179179

180180
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในสาขา
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาศิ ล ปกรรมศาสตร์ ต้ อ งมี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
ต้ อ งมุ่ ง ให้ เ กิ ด มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต โดยมี ห ลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอน
และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารแนบท้าย
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา
ศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชา แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑.๑ กลุม่ วิจิตรศิลป์ มี ๓ กลุม่ สาขาวิชา คือ
๑.๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์
๑.๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
๑.๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง
๑.๒ กลุม่ ประยุกต์ศิลป์ มี ๑ กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุม่ สาขาวิชาการออกแบบ
(ลักษณะสาขาวิชาในแต่ละกลุ่มให้ดูที่ภาคผนวก)
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒.๑ ชื่อปริญญาระดับปริญญาโท
ภาษาไทย:
ศิลปมหาบัณฑิต (...........)
ศล.ม. (...........)
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (...........)
ศป.ม. (...........)
ภาษาอังกฤษ:
Master of Fine Arts (...........)
M.F.A. (...........)
Master of Fine and Applied Arts (...........)
M.F.A. (...........)
๒.๒ ชื่อปริญญาระดับปริญญาเอก
ภาษาไทย:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...........)
ปร.ด. (...........)
ศิลปดุษฎีบัณฑิต (...........)
ศล.ด. (...........)
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...........)
ศป.ด. (...........)
ภาษาอังกฤษ:
Doctor of Philosophy (...........)
Ph.D. (...........)
Doctor of Fine Arts
D.F.A. (………)
Doctor of Fine and Applied Arts (...........)
D.F.A. (...........)
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หมายเหตุ
*มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร์ฉบับนี้ แบ่งกลุ่มตามกลุ่มวิจิตรศิลป์
และกลุ่มประยุกต์ศิลป์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์เป็นหลัก ส่วนชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
**กรณีสาขาวิชาที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ตามลักษณะเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ และกึ่งวิชาชีพ ต้องมีฐานศาสตร์ที่สอดคล้องกับลักษณะของ
สาขาวิชา และต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามโครงสร้างในมาตรฐานคุณวุฒิฉบับนี้ที่กําหนดไว้
และการกําหนดชื่อปริญญาต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญาที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาศิลปกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
วิจิตรศิลป์ และกลุ่มประยุกต์ศิลป์ มีทฤษฎีและปฏิบัติเป็นศิลปวิทยา เพื่อการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ต่างๆ เช่น การรับรู้ภาษาเขียน ภาษาภาพ และการเคลื่อนไหวผ่านทางตา การรับรู้ภาษาเสียงผ่านทางหู
การรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูก การรับรู้รสผ่านทางลิ้น และการสัมผัสจับต้อง อันเป็นลักษณะของความรู้
ทั้งแบบเฉพาะด้านของสาขาวิชาและความรู้เชิงสหวิทยาการ การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เริ่มจาก
ภายในสาขาวิชา ข้ามสาขาวิชา เป็นต้นว่า สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ
โดยมีกระบวนการให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา เน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ลุ่มลึกในระดับสูง
อย่างมีอิสระและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
แปลความหมายและประยุกต์ใช้ความรู้ ตลอดจนสามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อเพิ่มพูน
และพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระดับปริญญาโท
๔.๑.๑ ศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนอย่างสม่ําเสมอ สามารถ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ที่จําเป็น
แม้ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ
๔.๑.๒ สามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้
และคาดการณ์ไม่ ได้ สามารถทํ างานร่ วมกับผู้อื่นได้ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในกลุ่มได้อย่ าง
เหมาะสม
๔.๑.๓ ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมอันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และละเอียดอ่อน
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม

๒
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๔.๒ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระดับปริญญาเอก
๔.๒.๑ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ระดับสูงและ/หรือความเข้าใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ความรู้และการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนอย่างเต็มกําลัง
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ใหม่ๆ
๔.๒.๒ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในสาขาวิชาในการแก้ไขปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้น
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและจัดทําข้อสรุปต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๓ สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทของวิชาการหรือ
วิชาชีพได้ มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและเสนอทางเลือกให้แก่
สังคม
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ ระดับปริญญาโท
๕.๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรม
ที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น
๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คํานึงถึงความรู้สึก
ของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
๓) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ
มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ
ที่มีอยู่ในปัจจุบนั เพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข
๔) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นํา
๕.๑.๒ ความรู้
๑) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีดา้ นศิลปกรรมศาสตร์อย่างถ่องแท้
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
๒) สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
ความรู้ใหม่
๓) มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์
และการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์
๔) สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น และในระดับนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๕.๑.๓ ทักษะทางปัญญา
๑) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ ที่หลากหลาย
แปลกใหม่ และไม่อาจทํานายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอก
สาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง
๓
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๒) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้
๓) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างบูรณาการ
จับประเด็นของแก่นความคิดสําคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
๔) สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือ
แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ
๕) สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบ
ได้อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
๖) มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือ
รายงานผลของโครงการ และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่สําคัญ
โดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่
๕.๑.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มี
ความต้องการข่าวสารและทักษะเพิ่มเติม ก็สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นอิสระ
ในการแสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้นๆ
๒) มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคม
ต่างวัฒนธรรม
๓) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน
ของกลุ่มในภาพรวม และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
โดยหลักธรรมาภิบาล
๔) มีความรับผิดชอบต่อความคิด คําพูด และการกระทําของตนเอง และตามระเบียบ
ข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๕.๑.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ
สามารถนําแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
๒) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น
ภาษาอักษร ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
๔) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน
การนําเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕.๑.๖ ทักษะพิสัย
๑) สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติ
อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
๔
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๒) มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผล
ของโครงการ และจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
๕.๒ ระดับปริญญาเอก
๕.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๑) มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ชัดเจน
ด้วยหลักฐานและจัดการกับปัญหาบนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงาม
๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สามารถวินิจฉัย
อย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนด้วยหลักฐาน บนพื้นฐานของหลักการ
ที่มีเหตุผล
๓) มีความคิดริเริ่มในการชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ เพื่อการทบทวน
และแก้ไขระเบียบวินัย และจรรยาบรรณด้วยความกระตือรือร้น
๔) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นํา
ในที่ทํางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
๕.๒.๒ ความรู้
๑) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์ระดับสูง
อย่างถ่องแท้ และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและประเทศอื่นๆ
๒) สามารถถ่ายทอดความคิดซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
๓) มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง รวมถึงเทคนิค
การค้นคว้าวิจัยและความท้าทายที่มีอยู่การพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ทั่วไป
๔) สามารถวิเคราะห์ความรูเ้ ชิงบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่
ทางวิชาการและทางวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและ
นานาชาติ
๕.๒.๓ ทักษะทางปัญญา
๑) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษา
ในขั้นสูง
๒) สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎี เพื่อสร้างสรรค์
และพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่บนพื้นฐานของการบูรณาการแนวคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
๓) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างบูรณาการ
จับประเด็นของแก่นความคิดสําคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
๕
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๔) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญเพื่อจัดการกับปัญหา
ที่ซับซ้อน สร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และนวัตกรรมทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ
๕) สามารถคิดริเริ่ม ค้นคว้า สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในระดับสูง
๖) บูรณาการความรู้ ทักษะและกระบวนการค้นคว้าอย่างเข้มข้น ตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล
๕.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ภาวะผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นโดยหลักธรรมาภิบาล
๒) สามารถเสริมสร้างแนวคิด แสดงออกอย่างสม่ําเสมอในการถ่ายทอดมุมมอง
ด้วยความเป็นอิสระ และด้วยความคิดริเริ่มในระดับสูงที่มีคุณค่าต่อสังคม
๓) มีความสามารถในการเข้าใจ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม
พร้อมทั้งมีการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองโดยใช้ข้อมูล
ย้อนกลับ มีการวางแผนปรับปรุงแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ในสภาพสังคมที่ซับซ้อน
๕.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีตรรกะทางความคิด สามารถนําแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน
และการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
๒) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษาอักษร
ภาษาภาพ ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการและรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
๔) สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์
ผลงาน และการนําเสนอผลงานได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ
๕.๒.๖ ทักษะพิสัย
๑) สามารถใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์จนเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ
๒) สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์และกระบวนการ
ค้นคว้าอย่างลุ่มลึก ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีองค์กรวิชาชีพ

๖
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๗. โครงสร้างหลักสูตร
๗.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท
ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น
๒ แผน คือ
๗.๑.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
๑) แบบ ก ๑ ทํ า เฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค่ า เที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๓๖ หน่ ว ยกิ ต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
๒) แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๗.๑.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท
แผน ก มี ๒ แบบ คือ
๑) แบบ ก ๑
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
- รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
๒) แบบ ก ๒
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
แผน ข
- ศึกษางานรายวิชา
- ศึกษางานรายวิชา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
และไม่เกิน

๑๒ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต

๗.๒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
๗.๒.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
๒) แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
๗
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ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
๗.๒.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
๑) แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๒) แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก
แบบ ๑.๑
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต (ถ้ามี)
ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒
ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต (ถ้ามี)
ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
รายวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
แบบ ๒.๒
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
รายวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๔๘ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๓๖ หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๗๒ หน่วยกิต
๒๔ หน่วยกิต
๔๘ หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งให้มี
ความสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ
การศึ ก ษาใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เพื่ อ การบุ ก เบิ ก แสวงหาความรู้ ใ หม่ ไ ด้ อ ย่ า งมี อิ ส ระ รวมทั้ ง
มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์
ด้านศิลปกรรมกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

๘
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๗.๓ เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
๗.๔ เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สามารถแบ่งเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาออกเป็น ๒ กลุ่ม
คือ กลุ่มวิจิตรศิลป์ และกลุ่มประยุกต์ศิลป์ ดังนี้
กลุ่มวิจิตรศิลป์ มี ๓ กลุ่มสาขาวิชา คือ
๑) กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์
๒) กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
๓) กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง
กลุ่มประยุกต์ศิลป์ มี ๑ กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ
ระดับปริญญาโท
มุ่งเน้นให้มีความรู้และทักษะทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ในระดับสูง และมุ่งเน้นการพัฒนา
ความชํา นาญทางด้ านการวิ จัย หรื ออาจใช้ ความเชี่ ยวชาญของตนผสมผสานระหว่ างการศึก ษา
รายวิชากับวิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาและการค้นคว้าอิสระ ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์
ต่อสังคม และประเทศชาติ
ระดับปริญญาเอก
มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์
ใช้ความเชี่ยวชาญของตนเชื่อมโยงบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ให้ระบุ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
๙.๑.๑ ระดับปริญญาโท
๑) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ วิจารณ์ และทักษะ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้
สร้าง และประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) เชิญ ผู้เชี่ย วชาญเฉพาะทาง ผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศมาบรรยาย มีการทัศนศึกษาในประเทศ เพื่อฝึกการตั้งโจทย์ประเด็นหัวข้อวิจัย และ
งานสร้างสรรค์
๓) มีการหยิบยกกรณีศึกษาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มาศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปประเด็น เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้
และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีการสร้าง
๙
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เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐาน
ด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ
๙.๑.๒ ระดับปริญญาเอก
๑) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้กําหนดแนวทางการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยใช้สติปัญญานําทาง สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน หรือ
บู ร ณาการร่ ว มกั บ ศาสตร์ อื่ น สามารถเรี ย นรู้ สร้ า งและประยุ ก ต์ ค วามรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) ให้ มี ก ารสั ม มนาร่ ว มกั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต่ า งสถาบั น
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และจัดให้มีทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถพัฒนาและนําไปสู่กระบวนการทางความคิดและประเด็นหัวข้อวิจัย
๓) มีการหยิบยกกรณีศึกษาจากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีมาก มาศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปประเด็นเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้ และ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีการสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ใน และต่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า งมาตรฐาน
ด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๙.๒.๑ ระดับปริญญาโท
๑) วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้การประเมินด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การร่วมอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมิน
โดยตนเอง โดยผู้สอน และโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒) เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การที่ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เป็นผู้กําหนดเกณฑ์การวัดผล เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา และการให้ช่วงระดับคะแนนให้เป็นไป
ตามนโยบายการวัดผลของสถาบันอุดมศึกษา
๙.๒.๒ ระดับปริญญาเอก
๑) วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้การประเมินด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การสอบวัดทักษะทางปัญญา การวิเคราะห์
การนําเสนอผลงาน การร่วมอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมิน
โดยตนเอง โดยผู้สอน และโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒) เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับปริญญาเอก
จากภายนอกสถาบันมาร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการเรียนรู้
๓) เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สถาบันอุดมศึกษา
๑๐
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เป็ น ผู้ กํ าหนดเกณฑ์ การวั ดผล และเกณฑ์ขั้ นต่ํ าของแต่ ละรายวิ ชา และการให้ ช่วงระดับคะแนน
ให้เป็นไปตามนโยบายการวัดผลของสถาบันอุดมศึกษา
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดกรอบแนวทางให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา
ผู้ใช้บณ
ั ฑิต และผู้ประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตในด้านความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์
ดั ง นั้ น การติ ด ตามผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความรั บ ผิ ด ชอบในระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ซึ่ ง จะต้ อ งดํ า เนิ น การที่ ใ ห้
ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และมีการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งมีรายละเอียดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินผล โดยผลการประเมินจะมีความสัมพันธ์
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้กําหนดไว้ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้องของ
การสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ส่วนการทวนสอบระดับหลั กสูตร มีระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือทวนสอบ
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธกี ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา
เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพหลักสูตร
อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
๑๐.๒.๑ การได้ งานทํ าของมหาบัณฑิตและดุ ษ ฎีบัณฑิต โดยประเมิ นจากผู้ที่สํ าเร็จ
การศึกษาทุกรุ่นด้านระยะเวลาในการหางานทํา
๑๐.๒.๒ การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และได้ร่วมงานกับสถานประกอบการนั้นๆ
๑๐.๒.๓ ความพึงพอใจในหลักสูตรที่ตนศึกษาสําเร็จ และการประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกําหนด

๑๑
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ระดับปริญญาเอก
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด และมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ตามประกาศของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบ
ข้อบังคับตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจํานวนและคุณวุฒิเป็นไปตาม
๑๒.๑.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๑.๒ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่ อง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๑.๓ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๑.๔ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑๒.๑.๕ ข้อบังคับของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
๑๒.๒ อาจารย์ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
๑๒.๓ อาจารย์ต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
๑๒.๔ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องให้การสนับสนุนและจัดการทรัพยากร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีการจัดทรัพยากร
การเรี ย นการสอนอย่ า งเหมาะสม และเพี ย งพอกั บ ผู้ เ รี ย น เช่ น คณาจารย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานที่ เอกสาร ตํารา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๔.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจหลักสูตรที่เปิดสอน นโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา
๑๔.๒ ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการสอน การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนการทําวิจัย การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑๒
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๑๔.๓ มีการเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๑๔.๔ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้
๑๔.๕ สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้มีตําแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร และ
จั ด การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาศิ ล ปกรรมศาสตร์
โดยกําหนดตัวบ่งชี้หลัก และเป้าหมายผลการดําเนินงาน ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่หลังจากทํางานไปแล้ว อย่างน้อย ๑ ปี
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่จ ะได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั กสู ต รตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ สู่การปฏิบัติ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะเปิ ด สอนหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาศิลปกรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อย
ตามที่กาํ หนดไว้ในแบบ มคอ.๒
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ตามข้อ ๑๖.๒ นั้น ในหัวข้อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้
ซึ่งสถาบันต้องการให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือ
พิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิ และสาขาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน โดยให้แสดงแผนที่
การกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรอง
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม
แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผลการ
เรี ย นรู้ที่ ค าดหวั งในเรื่ อ งใดบ้ าง สถาบั นอุ ดมศึ กษาต้ องมอบหมายให้ ภ าควิช า/สาขาวิ ช า จั ด ทํ า
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
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๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทํา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํา
และอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาให้ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบั นอุ ดมศึ กษาต้ องเสนอรายละเอี ยดของหลั กสู ตร ซึ่ งสภาสถาบันฯ อนุ มั ติ / ให้
ความเห็นชอบให้เปิดสอนแล้ว เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามข้อ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมาย
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของสาขาศิลปกรรมศาสตร์
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
ภาคการศึ ก ษาแล้ ว ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง
การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) เพื่อให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม ประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้อ
อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป็น
จะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อ
อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้
หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่งบันทึกใน
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
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ภาคผนวก
รายละเอียดของสาขาศิลปกรรมศาสตร์
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาศิ ล ปกรรมศาสตร์ มี ธ รรมชาติ ส าขาที่ มี
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามฐานศาสตร์ด้านการรับรู้ของภาษาภาพ ภาษาเสียง และ
ภาษาการเคลื่อนไหว ขณะเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามสังคม วัฒนธรรมด้านต่างๆ
โดยลําดับเพื่อให้มาตรฐานความรู้ด้านทฤษฎี ปฏิบัติ สร้างสรรค์และด้านคุณค่าทางศิลปกรรมศาสตร์
มีความเจริญก้าวหน้าในระดับชาติ และนานาชาติ
อนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารนํ า มาตรฐานฯ นี้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาสาขาวิ ชาต่ อ ไปได้ อ ย่ า งเหมาะสม
สอดคล้องกับสถาบันฯ ที่เปิดสอนในแต่ละแห่งได้อย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับธรรมชาติของแต่
ละสาขาวิชาตามนัยข้างต้น จึงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญซึ่งแต่งตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และองค์กรวิชาการ คือ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย และ/หรือ
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คําชี้ขาด โดยนิยามคําสําคัญของสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้
๑. กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่แสดงออกมาทางสื่อที่ต้องใช้การดูผ่านภาษาภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะสื่อผสม และ/หรือ
ศิลปะที่สื่อภาษาทางการเห็นในรูปอื่นเฉพาะฐานศาสตร์เดี่ยว หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ วิชาเฉพาะด้านหลายสาขาวิชาในฐานศาสตร์ เดียวกัน หรือต่างฐานศาสตร์มาเป็นหลัก
ในการเรียนรู้
๒. กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หมายถึง สาขาวิชาศิลปะที่แสดงออกมาทางสื่อที่ต้องใช้การฟัง
ผ่านภาษาเสียง เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาคีตศิลป์ สาขาวิชาดุริยศิลป์ สาขาวิชาดนตรี ฯลฯ กลุ่มสาขาวิชาทางดุริยางคศิลป์อาจเน้น
สาขาวิชาดนตรีไทย หรือสาขาวิชาดนตรีสากล
๓. กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง หมายถึง สาขาวิชาทางด้านศิลปะที่สื่อสารผ่านการรํา การเต้น
การเคลื่ อนไหว และ/หรื อการแสดงละคร การออกแบบเพื่ อ การแสดง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้
วิ ช าเฉพาะด้ านของสาขาวิ ชา เช่ น สาขาวิ ชาศิ ลปะการแสดง สาขาวิ ชาการละครหรื อสาขาวิ ชา
การละคอน สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย รวมถึงการนําศาสตร์
เหล่านี้ไปใช้ร่วมกับศาสตร์อื่น เช่น ศิลปะการแสดงประยุกต์ นาฏศิลป์การละคร ฯลฯ
๔. กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อประโยชน์
ใช้สอย โดยคํานึงถึงความงาม วัสดุ เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา รวมถึงการประยุกต์ศาสตร์ทางการ
ออกแบบกับศาสตร์อื่น ๆ เช่น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา สาขาวิชานฤมิตศิลป์ ฯลฯ

๑๖
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙

การกําหนดชื่อปริญญาตามคุณวุฒิสาขาวิชา ที่แสดงถึงการมีความรู้ตามหลักการพื้นฐานของศาสตร์
ที่ครอบคลุมสาขาวิชา โดยในระดับปริญญาตรีควรกําหนดให้มีพื้นฐานในสาขาศิลปศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
ให้ได้รับคุณวุฒิตามชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
เพื่ อ ให้ ก ารกํ า หนดชื่ อ ปริ ญ ญาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ระบบและสอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
ให้เหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ เป็ น แนวทางในการจั ดการศึ กษาตามหลัก สูต รในระดั บ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใด
ยัง มิไ ด้กํา หนดชื่อ ไว้ใ นพระราชกฤษฎีก า หรือ สถาบัน อุด มศึก ษาใดไม่มีก ารตราพระราชกฤษฎีก า
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
๔.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๙” ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒” ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
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๔.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔.๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๖)” ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ ประเภทของการกําหนดชื่อปริญญา แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๕.๑ ปริญญาประเภทวิชาการ
๕.๑.๑ ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร์ สาขาวิ ช าที ่ ใ ช้ ชื ่ อ ปริ ญ ญานี ้ ม ี ล ั ก ษณะ
เน้นศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านศิลปศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ เป็นหลัก
ให้ใช้ชื่อปริญญาว่าศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)
และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Arts) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
(๑) กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ (Humanities)
๑.๑) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา อาทิ พุทธศาสตร์
พุทธศาสนศึกษา ศาสนาเปรียบเทียบ
๑.๒) สาขาวิ ช าภาษา วรรณคดี อาทิ ภาษาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาบาลี แ ละสั น สกฤต จารึ ก ภาษาไทย การแปล วรรณคดี ไ ทย วรรณคดี อั ง กฤษ
วรรณคดีเปรียบเทียบ
๑.๓) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี อาทิ ไทยคดีศึกษา
ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ
๑.๔ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม อาทิ อารยธรรมศึกษา
(๒) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences)
๒.๑) สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology) อาทิ จิตวิทยาสังคม
พฤติกรรมศาสตร์
๒.๒) สาขาวิชาสังคมวิทยา (Sociology) อาทิ มานุษยวิทยา
วัฒนธรรมศึกษา
๕.๑.๒ ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร์ สาขาวิ ช าที่ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญานี้ มี ลั ก ษณะ
เน้นศาสตร์บ ริสุทธิ์ ทางด้ านวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ตศาสตร์ โดยมุ่ งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นหลัก ให้ใช้ชื่อปริญญาว่า วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (Master of Science) และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Science) หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
(๑) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)
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๑.๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences)
อาทิ ชีววิทยา ชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ จุลชีววิทยา พิษวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา กีฏวิทยา พันธุศาสตร์
๑.๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences)
อาทิ เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์กายภาพ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา
๑.๓) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and
Statistics) อาทิ คณิตศาสตร์ การวิจัยดําเนินงาน สถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
๑.๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (Computing) อาทิ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Sciences)
๒.๑) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Agriculture) อาทิ ประมง
พืชไร่ วนศาสตร์ สัตวบาล สัตวศาสตร์
๒.๒) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(Environmental Sciences and Natural Resources) อาทิ การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อม
๒.๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Sciences)
อาทิ กายวิภาคศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ เวชนิทัศน์ สรีรวิทยา
๒.๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ (Other Applied
Sciences) อาทิ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ วัสดุศาสตร์ การเหมืองแร่
๕.๑.๓ ปริญญาตามชื่อศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (Political Sciences)
อาทิ การเมื อ ง การปกครอง นโยบายสาธารณะ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ และสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ (Economics) อาทิ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (Political Sciences) ให้ใช้ชื่อปริญญา
รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Political Science)
และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Political Science) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
(๒) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) ให้ใช้ชื่อปริญญา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Economics)
และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Economics) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
๕.๒ ปริญญาประเภทวิชาชีพ
๕.๒.๑ สาขาวิ ช าที่ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญานี้ เ น้ น การศึ ก ษาในลั ก ษณะของศาสตร์
เชิงประยุกต์ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกําหนดชื่อปริญญา
ให้ใช้ตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เป็นหลัก ในทุกระดับปริญญา (บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต)
สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเป็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้ กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
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(๑) สาขาวิชากายภาพบําบัด (Physical Therapy) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับ ปริญญาตรีว่า กายภาพบําบัดบัณฑิต (Bachelor of Physical Therapy) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
(กายภาพบําบัด)
(๒) สาขาวิ ช าการบั ญ ชี (Accountancy) ให้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญา
ในระดับปริญญาตรีว่า บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) หรือ (Bachelor of Accounting)
หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) (Bachelor of Business Administration) (Accountancy)
หรือ (Bachelor of Business Administration) (Accounting)
(๓) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
ให้ใช้ชื่อปริญญา ในระดับปริญญาตรีว่า การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (Bachelor of Thai Traditional Medicine)
สาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ให้ ใ ช้ ชื่ อ ในระดั บ
ปริญญาตรีว่า การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)
(๔) สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)
(๕) สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์ (Medical Technology)
ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า เทคนิคการแพทยบัณฑิต (Bachelor of Medical Technology)
(๖) สาขาวิชานิติศาสตร์ (Laws) ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา่
นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)
(๗) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)
(๘) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering)
(๙) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (Education) หรือสาขาวิชาครุศาสตร
อุตสาหกรรม (Industrial Education, Technical Education) ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (Bachelor of Science
in Industrial Education) หรือ (Bachelor of Science in Technical Education)
(๑๐) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) หรือภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (Bachelor of Landscape Architecture)
(๑๑) สาขาวิช าสาธารณสุข ศาสตร์ ให้ใ ช้ชื่อ ปริญ ญาในระดับ
ปริญญาตรีว่า สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)
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๕.๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีระดับชั้นปริญญาตรีเป็นปริญญาสูงสุด
ให้ใช้ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เป็นหลักในระดับชั้นปริญญาตรี สําหรับระดับชั้นปริญญาโท
และปริญญาเอก ให้ใช้วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Science) สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of
Philosophy) ได้ กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
(๑) สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ (Dentistry) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery)
(๒) สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry)
(๓) สาขาวิ ช าแพทยศาสตร์ (Medicine) ให้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญา
ในระดับปริญญาตรีว่า แพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine)
(๔) สาขาวิ ช าเภสั ช ศาสตร์ (Pharmacy) ให้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญา
ในระดับปริญญาตรีว่า เภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)
(๕) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine) ให้ใช้
ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine)
๕.๓ ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ
๕.๓.๑ ประเภทกึ่งวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาที่ไม่ได้กําหนดให้มีองค์กรวิชาชีพ
หรือกฎหมายรองรับแต่เป็นศาสตร์ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ การกําหนดชื่อปริญญาให้ใช้ตาม
กลุ่มสาขาวิชาที่กําหนด การกําหนดชื่อปริญญาให้ใช้ตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เป็นหลักในทุกระดับปริญญา
(บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต) สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเป็นปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตได้ กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
(๑) สาขาวิ ช ากายอุ ป กรณศาสตร์ ให้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญาในระดั บ
ปริญญาตรีว่า กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Prosthetics and Orthotics)
(๒) สาขาวิชาการจัดการ (Management) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า การจัดการบัณฑิต (Bachelor of Management)
(๓) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (Music) ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีว่า ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music)
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts)
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
(๖) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration)
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(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (Fine and Applied Arts)
ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า ศิลปบัณฑิต (Bachelor of Fine Arts) หรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Fine and Applied Arts)
(๘) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work)
(๙) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Information Science)
ทั้ ง นี้ กรณี จั ด ทํ า หลั ก สู ต รในสาขาวิ ช าประเภทกึ่ ง วิ ช าชี พ
หากสถาบันอุดมศึกษาใด จัดหลักสูตร โดยจัดเนื้อหาเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ทางศิลปศาสตร์ หรือศาสตร์บริสุทธิ์
ทางวิทยาศาสตร์ให้ใช้ชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได้
๕.๓.๒ ประเภทปฏิบัติการ
สาขาวิ ช าที่ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญานี้ มี ลั ก ษณะเป็ น การนํ า วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ ให้ใช้ชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
(Bachelor of Technology) และเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (Master of Technology) หรืออุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) และอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Industrial Technology) หรือ ชื่อ ปริญ ญาอื่น ที่ แ สดงให้เ ห็น การนํา วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ
ข้อ ๖ ชื่อปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอักษรย่อปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ให้ใช้ ดังต่อไปนี้
๑.
๑.๑

๑.๒

๑.๓

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
ปริญญาประเภทวิชาการ
ปริญญาศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศศ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
ปริญญาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วท.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
ปริญญาตามชื่อศาสตร์

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Bachelor of Arts
Master of Arts
Doctor of Arts
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Science
Master of Science
Doctor of Science
หรือ
Doctor of Philosophy

B.A.
M.A.
D.A.
Ph.D.
B.S.,B.Sc.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.
Ph.D.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
สาขาวิชารัฐศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ.
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ร.ม.
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ร.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ศ.ม.
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
ปริญญาประเภทวิชาชีพ
ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ
สาขาวิชากายภาพบําบัด
กายภาพบําบัดบัณฑิต
กภ.บ.
กายภาพบําบัดมหาบัณฑิต
กภ.ม.
กายภาพบําบัดดุษฎีบัณฑิต
กภ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
สาขาวิชาการบัญชี
บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
บัญชีมหาบัณฑิต บช.ม.
บัญชีดุษฎีบัณฑิต บช.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๓ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ปร.ด.
พท.บ.

การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

พท.ม.

การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

พท.ด.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Bachelor of Political Science
Master of Political Science
Doctor of Political Science
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Economics
Master of Economics
Doctor of Economics
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Pol.Sc.
M.Pol.Sc.
D.Pol.Sc.
Ph.D.
B.Econ.
M.Econ.
D.Econ.
Ph.D.

Bachelor of Physical Therapy
Master of Physical Therapy
Doctor of Physical Therapy
หรือ
Doctor of Philosophy

B.PT.
M.PT.
D.PT.

Bachelor of Accountancy
หรือ
Bachelor of Accounting
Master of Accountancy
หรือ
Master of Accounting
Doctor of Accountancy
หรือ
Doctor of Accounting
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Acc.

Bachelor of Thai Traditional
Medicine
Master of Thai Traditional
Medicine
Doctor of Thai Traditional
Medicine

Ph.D.

M.Acc.
D.Acc.

Ph.D.
B.TM.
M.TM.
D.TM.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
พทป.บ.
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๔ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

พทป.ม.
พทป.ด.
ปร.ด.
พจ.บ

การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต

พจ.ม.

การแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิต

พจ.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๕ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทยบัณฑิต
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๖ สาขาวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๗ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปร.ด.
ทพ.บ.
ทพ.ม.
ทพ.ด.
ปร.ด.
น.บ.
น.ม.
น.ด.
ปร.ด.
พย.บ.
พย.ม.
พย.ด.
ปร.ด.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Applied Thai
Traditional Medicine
Master of Applied Thai
Traditional Medicine
Doctor of Applied Thai
Traditional Medicine
หรือ
Doctor of Philosophy

Bachelor of Traditional
Chinese Medicine
Master of Traditional Chinese
Medicine
Doctor of Traditional Chinese
Medicine
หรือ
Doctor of Philosophy

Ph.D.
B.ATM.
M.ATM.
D.ATM.
Ph.D.
B.CM.
M.CM.
D.CM.
Ph.D.

Bachelor of Medical
B.MT.
Technology
Master of Medical Technology M.MT.
Doctor of Medical Technology D.MT.
หรือ
Doctor of Philosophy
Ph.D.
Bachelor of Laws
Master of Laws
Doctor of Laws
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Nursing Science
Master of Nursing Science
Doctor of Nursing Science
หรือ
Doctor of Philosophy

LL.B.
LL.M.
LL.D.
Ph.D.
B.N.S.
M.N.S.
D.N.S.
Ph.D.
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หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๒.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วศ.ม.
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วศ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๒.๑.๙ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศษ.ม.
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศษ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
และ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ค.อ.บ.

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๑๐ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ค.อ.ม.

ค.อ.ด.

ปร.ด.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.ด.
ปร.ด.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Bachelor of Engineering
Master of Engineering
Doctor of Engineering
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Education
Master of Education
Doctor of Education
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Eng.
M.Eng.
D.Eng.
Ph.D.
B.Ed.
M.Ed.
Ed.D., D.Ed
Ph.D.

Bachelor of Science in
Industrial Education
หรือ
Bachelor of Science in
Technical Education

B.S.Ind.Ed.

Master of Science in Industrial
Education
หรือ
Master of Science in Technical
Education

M.S.Ind.Ed.

Doctor of Science in Industrial
Education
หรือ
Doctor of Science in Technical
Education
หรือ
Doctor of Philosophy

D.Ind.Ed.,

Bachelor of Architecture
Master of Architecture
Doctor of Architecture
หรือ
Doctor of Philosophy

B.S.Tech.Ed.

M.S.Tech.Ed.

D.Tech.Ed.

Ph.D.
B.Arch.
M.Arch.
D.Arch.
Ph.D.
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หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
และ
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภ.สถ.บ.

๒.๑.๑๑

๒.๒
๒.๒.๑

๒.๒.๒

๒.๒.๓

๒.๒.๔

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภ.สถ.ม.

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภ.สถ.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ โดย
ระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาสูงสุด
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต

ปร.ด.
ส.บ.
ส.ม.
ส.ด.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

และ
Bachelor of Landscape
Architecture
Master of Landscape
Architecture
Doctor of Landscape
Architecture
หรือ
Doctor of Philosophy

B.L.A.
M.L.A.
D.L.A.
Ph.D.

Bachelor of Public Health
Master of Public Health
Doctor of Public Health
หรือ
Doctor of Philosophy

B.P.H.
M.P.H.
Dr.P.H.

Doctor
Master
Doctor
หรือ
Doctor

of Dental Surgery
of Science
of Science

D.D.S.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

of Philosophy

Ph.D.

Doctor
Master
Doctor
หรือ
Doctor

of Optometry
of Science
of Science

O.D.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

of Philosophy

Ph.D.

of Medicine
of Science
of Science

M.D.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

ปร.ด.

Doctor
Master
Doctor
หรือ
Doctor

of Philosophy

Ph.D.

ภ.บ.

Doctor of Pharmacy

ปร.ด.

ท.บ.
วท.ม.
วท.ด.
ปร.ด.
ทศ.บ.
วท.ม.
วท.ด.
ปร.ด.
พ.บ.
วท.ม.
วท.ด.

Ph.D.

Pharm.D.
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หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วท.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๒.๒.๕ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สพ.บ.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วท.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓.
ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ
๓.๑
ประเภทกึ่งวิชาชีพ
๓.๑.๑ สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
กอ.บ.
กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต

กอ.ม.

กายอุปกรณศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กอ.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๒ สาขาวิชาการจัดการ
การจัดการบัณฑิต
การจัดการมหาบัณฑิต
การจัดการดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๓ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๔ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ปร.ด.
กจ.บ.
กจ.ม.
กจ.ด.
ปร.ด
ดศ.บ.
ดศ.ม.
ดศ.ด.
ปร.ด.
นศ.บ.
นศ.ม.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Master of Science
M.S.,M.Sc.
Doctor of Science
D.S.,D.Sc.
หรือ
Doctor of Philosophy
Ph.D.
Doctor
Master
Doctor
หรือ
Doctor

of Veterinary Medicine
of Science
of Science

D.V.M.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

of Philosophy

Ph.D.

Bachelor of Prosthetics and
Orthotics
Master of Prosthetics and
Orthotics
Doctor of Prosthetics and
Orthotics
หรือ
Doctor of Philosophy

B.PO.

Bachelor of Management
Master of Management
Doctor of Management
หรือ
Doctor of Philosophy

B.M.
M.M.
D.M.

Bachelor of Music
Master of Music
Doctor of Music
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Communication
Arts
Master of Communication Arts

M.PO.
D.PO.
Ph.D.

Ph.D.
B.M.
M.M.
D.M.
Ph.D.
B.Com.Arts.
M.Com.Arts.
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หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นศ.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓.๑.๕ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บธ.ม.

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บธ.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๖ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปร.ด.
รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รป.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓.๑.๗ สาขาวิชาทางวิจติ รศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ศิลปบัณฑิต
ศล.บ.
หรือ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศป.บ.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Doctor of Communication Arts D.Com.Arts.
หรือ
Doctor of Philosophy
Ph.D.
Bachelor of Business
Administration
Master of Business
Administration

B.B.A.

Doctor of Business
Administration
หรือ
Doctor of Philosophy

D.B.A.

Bachelor of Public
Administration
Master of Public Administration
Doctor of Public Administration
หรือ
Doctor of Philosophy

M.B.A.

Ph.D.
B.P.A.
M.P.A.
D.P.A.
Ph.D.

ปร.ด.

Bachelor of Fine Arts
หรือ
Bachelor of Fine and Applied
Arts
Master of Fine Arts
หรือ
Master of Fine and Applied
Arts
Doctor of Fine Arts
หรือ
Doctor of Fine and Applied
Arts
หรือ
Doctor of Philosophy

Ph.D.

สส.บ.
สส.ม.
สส.ด.

Bachelor of Social Work
Master of Social Work
Doctor of Social Work

B.S.W.
M.S.W.
D.S.W.

ศิลปมหาบัณฑิต
หรือ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ศล.ม.

ศิลปดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ศล.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๘ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ศป.ม.

ศป.ด.

B.F.A.

M.F.A.

D.F.A.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓.๑.๙ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สท.บ.
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สท.ม.
สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สท.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓.๒
ประเภทปฏิบัติการ
๓.๒.๑ เทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ.
เทคโนโลยีมหาบัณฑิต
ทล.ม.
๓.๒.๒ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อส.บ.
อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อส.ม.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

หรือ
Doctor of Philosophy

Bachelor of Information Science
Master of Information Science
Doctor of Information Science
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Technology
Master of Technology
Bachelor of Industrial
Technology
Master of Industrial Technology

Ph.D.
B.I.S.
M.I.S.
D.I.S.
Ph.D.
B.Tech.
M.Tech.
B.Ind.Tech.
M.Ind.Tech.

ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องกําหนด
ชื่ อ ปริ ญ ญา ที่ น อกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
กํ า หนดให้ จั ด ทํ า มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ สาขาวิ ช าเพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานํ า ไปจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
หรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๑ ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ชื่อสาขาวิชา
(๑) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒.๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
B.S. or B.Sc. (Environmental Science and Technology)
๒.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental and Natural Resource
Management)
B.S. or B.Sc. (Environmental and Natural Resource Management)
หมายเหตุ มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อม
จะเน้นองค์ความรู้เป็นหลัก ส่วนชื่อปริญญาอาจแตกต่างกันในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตามวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา ฉบับที่มีผลบังคับใช้
ในปั จ จุ บั น แต่ให้ มีผ ลการเรีย นรู้ค รบถ้ว นตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาตรี สาขาวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฉบับนี้
๓ ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
๓.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้ อม หมายถึง สาขาวิช าที่ มีการศึกษาทางด้าน
วิท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ วิท ยาศาสตร์ ก ายภาพ เทคโนโลยี และนิ เวศวิ ท ยา ในลั ก ษณะที่ เป็ น พหุ วิ ท ยาการ
เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไข ป้องกัน และการจัดการปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนาความรู้นั้น ๆ
ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการศึกษาทางด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ บัณ ฑิตสามารถประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
๑
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ ทั้งใน
สถานประกอบการหรือชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทางานที่เกี่ยวข้องอื่ นๆ เช่น การวิจัยและ
พัฒ นาเทคโนโลยี ทางด้านสิ่งแวดล้ อม การตรวจวิเคราะห์ คุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม และการกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงมีพื้นฐานความรู้อย่างเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
๓.๒ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง สาขาวิชาที่มีการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในลักษณะบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปใช้ในการป้องกัน แก้ไข และการจัดการปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๔ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของทั้ง ๒ สาขาวิชาใช้คุณลักษณะเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔.๒ มีความรอบรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ และสามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๔.๓ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญ หา โดยใช้ความรู้
ในศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๔.๔ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕ สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม
๔.๖ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๔.๗ มีความสามารถด้านการวิจัย
๕ มาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(๒) มีระเบียบวินัย
(๓) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(๕) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพและตระหนักในคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม
๒
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๕.๒ ความรู้
(๑) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและ
เป็ น ระบบ ได้ แ ก่ หลั ก การทางสิ่ งแวดล้ อ ม มลพิ ษ สิ่ งแวดล้ อ มและการควบคุ ม การวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
(๒) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสามารถ
นามาบูรณาการกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(๓) มี ค วามรอบรู้ แ ละสามารถติ ด ตามสถานการณ์ แ ละความก้ าวหน้ าทางวิช าการใน
สาขาวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(๔) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกาหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๕.๓ ทักษะทางปัญญา
(๑) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ
แนวคิด และหลั กฐานใหม่ ๆ จากแหล่ งข้อมู ล ที่ ห ลากหลาย และใช้ข้ อมู ล ที่ ได้ในการแก้ไขปั ญ หาได้อ ย่าง
เหมาะสม
(๒) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
๕.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็น
ได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(๒) สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและสมาชิ ก กลุ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
(๔) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอื่น
๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(๒) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓
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(๓) สามารถระบุ เข้ า ถึ ง และคั ด เลื อ กแหล่ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
การสื่อสารที่เหมาะสม
(๕) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
๖ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
๗ โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชา
เลือกเฉพาะด้าน หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมทั้ง
หลักสูตร และหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
เนื่องจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีลักษณะงานที่หลากหลาย จึงต้องกาหนด
เป็นกลุ่มย่อย ดังนี้
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างของแต่ละสาขาวิชา
๗.๒.๑ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(๑) กลุ่มวิชาแกน* (วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
(๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
(๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
(๒) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(๓) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
(๔) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
๗.๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๗.๔ หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
*ทั้ งนี้ ก าหนดให้ เนื้ อ หาและเนื้ อ หาสาระหลั ก ของหั ว ข้ อ รายวิ ช าเป็ น ตามข้ อ ๘.๑ ของ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๔
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โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต แบ่งเป็น
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๘๘ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาแกน* (วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
- วิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
- วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
- วิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
- วิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๒.๑.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
ประกอบด้วย - วิชาเคมีวิเคราะห์ รวมปฏิบัติการ
- วิชาเคมีอินทรีย์ รวมปฏิบัตกิ าร
- วิชาชีวเคมี รวมปฏิบัติการ
- วิชาสถิติ
๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่น้อยกว่า ๓๗ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
- วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
(ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
- วิชาด้านเทคโนโลยี
(ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง หรือ สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๕
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โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต แบ่งเป็น
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาแกน* (วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
- วิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
- วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
- วิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
- วิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๒.๑.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
ประกอบด้วย - วิชาเคมีวิเคราะห์
- วิชาเคมีอินทรีย์
- วิชาชีวเคมี
- วิชาสถิติ
๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต
กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
* ทั้งนี้ กาหนดให้เนื้อหาและเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาเป็นตามข้อ ๘.๑ ของมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๖
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๘ เนื้อหาสาระสาคัญของสาขา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of knowledge)
ที่ มี เนื้ อ หาสาระส าคั ญ ที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ ๔ กลุ่ ม เนื้ อ หาในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยหลั ก การภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตร ต้องจัดให้มีจานวนหน่วยกิตในแต่ละกลุ่มวิชา อย่างน้อย
ตามที่แต่ละสาขาวิชากาหนดไว้ในตารางที่ ๑ โดยรายละเอียดของสาระสาคัญของ ๒ สาขาวิชาเป็นดังนี้
ตารางที่ ๑ โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- กลุ่มวิชาแกน (วิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
สิ่งแวดล้อม
๒) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๓) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
๔) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
วิชาเลือกเฉพาะด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
๓๐
๘๘
๓๙
๒๔

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๓๐
๘๔
๓๓
๒๔

๑๕
๓๗
๖

๙
๔๒
๑๑

๑๕
๑๒
๔
๑๒

๖
๒๑
๔
๙

หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
๖
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง ฝึ ก งานไม่ น้ อ ยกว่า ๑๕๐ ชั่ ว โมง
หรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ๖
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๒๔
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๗
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๘.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๑. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม (มีห น่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา เคมีสิ่งแวดล้อม
๒. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) โดยให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การป้องกันและการควบคุม
๒.๑ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) โดยให้มี
เนื้อหาครอบคลุมถึงสาเหตุที่มาของมลพิษทางน้า เสียง อากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย หลักการควบคุม
และแก้ไขมลพิษ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ มลพิษ และกาหนดให้แต่ละสถาบันเลือกที่จะเปิดสอน
รายวิชาการควบคุมมลพิษอย่างน้อย ๑ สาขา (๖ หน่วยกิต) ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๒ ด้ านเทคโนโลยี (มี ห น่ ว ยกิ ต อย่ างน้ อ ย ๖ หน่ ว ยกิ ต ) โดยให้ มี เนื้ อ หาครอบคลุ ม
เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิต การนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการป้องกัน ลดและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม
๓. กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ระบบสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การจัดการความขัดแย้ งทางสิ่งแวดล้อม แนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการนาความรู้ต่างๆ มาปรับใช้โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาวิจัยหรือปัญหา
พิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสาหรับนักสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาที่กาหนดตามมาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษมีความรู้เพียงพอ
ในการประกอบวิชาชีพควบคุมดังกล่าว แต่ละหลักสูตร/สถาบันต้องกาหนดให้นักศึกษาที่จะเรียนรายวิชา
การวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีความรู้ในด้านนิเวศวิทยา และหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้ อม ส่ ว นนั กศึก ษาที่ จ ะเรี ย นรายวิช าส าหรับ การควบคุม มลพิษ ในด้านต่างๆ ต้องมีค วามรู้ใ นด้าน
นิเวศวิทยา หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักการควบคุมมลพิษ
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๘.๒ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา
เคมีสิ่งแวดล้อม
๒. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) โดยให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การป้องกันและการควบคุม
๓. กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย แนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า ป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน หิน แร่ธาตุและอากาศ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การจัดการพิบัติภัย การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ ม ระบบสารสนเทศทางสิ่ งแวดล้ อ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การจั ด การความขั ด แย้ ง
การจัดการความเสี่ยง
๔. กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการนาความรู้ต่างๆ มาปรับใช้โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาวิจัยหรือปัญหา
พิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสาหรับนักสิ่งแวดล้อม
๙ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
การเรียนการสอนเป็นในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
ของแต่ละรายวิชาและแนะนาให้ผู้เรียนทาการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเน้นการเชื่อมโยง
และการน าแนวคิด หลั กการและกฎเกณฑ์ ต่างๆ ทางวิท ยาศาสตร์ม าประยุ กต์ ใช้ ในการแก้ไขปั ญ หาทาง
สิ่งแวดล้อม โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพัน ธ์ระหว่างทฤษฏีและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และให้ผู้เรียนได้
ทาการศึกษาทดลองปฏิบัติจริงหรือใช้เครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชานาญและเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติการเฉพาะของสาขาวิชาที่ศึกษา รวมถึงให้ผู้เรียนได้รับการฝึกประสบการณ์ มีการมอบหมายงาน
เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นได้มี การฝึ กฝนทั กษะด้านต่ างๆ รู้จักวิเคราะห์ แ ละแก้ปั ญ หาด้ว ยตนเอง มีพั ฒ นาการทัก ษะ
การนาเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขา สาหรับกลยุทธ์การสอนของแต่ละสาขาวิชาใช้หลักการเดียวกัน โดยเน้น
ลักษณะการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Problem-based learning) และพื้นที่ศึกษา
(Area-based learning) ที่ ป ระยุ ก ต์ เข้ ากั บ ปรั ช ญาหลั ก ของแต่ ล ะสาขาวิ ช าเป็ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ในการเรีย น
การสอน
นอกจากนี้ ยังมีการสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนต่างๆ เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนาเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น
ทักษะในการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ทั้งต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
๙
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๑๐ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบั น อุด มศึ กษาต้ อ งมี ร ะบบการทวนสอบ (พิ สู จ น์ ) เพื่ อ ยืน ยั น ว่าผู้ จบการศึก ษาทุ ก คนมี
ผลการเรียนรู้อย่างน้ อยตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา การทวนสอบควรจัดทาทั้งในระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร ในระดับรายวิชา เช่น การมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในการวัดผล
การเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา การประเมินข้อสอบ/การให้คะแนนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก การแลกเปลี่ ย นข้อ สอบระหว่างสถาบั น อุด มศึ กษา การสอบข้ อสอบกลางของกลุ่ ม เครือ ข่ าย
สถาบันอุดมศึกษา ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร เป็นการประเมินความสาเร็จของหลักสูตรในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพที่สะท้อนการบรรลุผลการเรียนรู้ในภาพรวมของหลักสูตร เช่น การสอบถามความคิดเห็น
ของนั ก ศึ กษาชั้ น ปี สุ ด ท้ ายและ/หรื อบั ณ ฑิ ต ใหม่ โดยการใช้ แ บบสอบถามหรือโดยการประชุม กลุ่ ม ย่ อ ย
การสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา โดยใช้ข้อสอบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
สาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาหรือของกลุ่มเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา และการสอบถามความพึงพอใจ
จากผู้จ้างงาน เป็นต้น
๑๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในชั้นปีที่หนึ่ง ต้องจบ
การศึกษาพื้นฐานสายสามัญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา
ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/
หรือของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา ส่วนผู้เข้าศึกษาต่อเนื่องในระหว่างหลักสูตร จากระดับคุณวุฒิที่ต่ากว่า ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
นั ก ศึ ก ษาในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ สาขาอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งจาก
มหาวิทยาลัยอื่น สามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี้ แล้วโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด
ทั้งนี้ การลงทะเบี ยนเรียนข้ามมหาวิทยาลั ยนั้น หลั กสู ตรของทั้งสองมหาวิทยาลั ยจะต้องเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย
การเทียบโอนจากประสบการณ์จะต้องผ่านการทดสอบผลการเรียนรู้ที่ต้องการเทียบโอน อย่างไรก็ตาม
การเทียบโอนทั้งสองกรณีนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบอื่นๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่รับเทียบโอนด้วย
๑๒ อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
๑๒.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมต้องมีจานวน
และคุณวุฒิอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน จาก ๕ คน
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีประสบการณ์ด้านการวิจัย
และการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อมมาแล้ วอย่างน้อย ๕ ปี ทั้งนี้เพื่ อให้ อาจารย์
๑๐
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ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ต รสามารถแนะน าหรื อ ให้ ข้อ มูล เกี่ ยวกับ หลั กสู ต รและการประกอบวิช าชีพ ที่ เกี่ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทั้งนี้ สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประกัน คุณ ภาพ คือ ๒๐:๑ เพื่ อประโยชน์ของนักศึกษาและอาจารย์ในการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และจัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมี การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษา
ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒ นาเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร (NGOs) รวมถึงผู้รู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นอาจารย์พิเศษเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ต้องมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน คือ
ผู้ ช่ ว ยสอนประจ าห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามรู้ ในการใช้ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ ทั้ งเครื่อ งมื อ วิเคราะห์ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม และสามารถดูแลบารุงรักษาเบื้องต้น ซึ่งควรมีจานวนเพียงพอและไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการ
เรียนการสอน
๑๒.2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช าต้ อ งมี จ านวนและคุ ณ วุ ฒิ อ าจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน คือ มีอย่างน้อย ๓ คน จาก ๕ คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ และต้ องมี
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสอน
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี มีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศและ
รูปแบบของการศึกษาที่เหมาะสม เข้าใจและสามารถแนะนาเกี่ยวกับหลักสูตรและการประกอบวิชาชีพให้แก่
นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทั้งนี้ สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประกั น คุณ ภาพ คือ ๒๐:๑ เพื่ อประโยชน์ของนักศึกษาและอาจารย์ในการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และจัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษา
ภาคเอกชน ภาคประชาชน หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรพัฒ นาเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร (NGOs)
รวมถึงผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นอาจารย์พิเศษเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ต้องมีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนคือ ผู้ ช่วยสอนประจาห้ องปฏิบั ติการที่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ทั้งเครื่องมือวิเคราะห์
คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม และสามารถดูแ ลบ ารุงรัก ษาเบื้ อ งต้ น ซึ่ งควรมี จานวนเพี ยงพอและไม่ เป็ น อุป สรรค
ต่อการจัดการเรียนการสอน
๑๓ ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
หลักสูตรที่จัดการการเรียนการสอน ต้องมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญอย่าง
เพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง ได้แก่ สถานที่
และทั ศ นู ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการเรี ย นการสอน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม
นอกจากนี้ ต้ อ งมี แ หล่ งและสิ่ งอ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ เช่ น ห้ อ งสมุ ด ระบบ
คอมพิวเตอร์ สถาบันอุดมศึกษาต้องสารวจความต้องการทรัพยากรที่จาเป็นที่ต้องใช้ในหลักสูตรเป็นประจาทุกปี
๑๑
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และวางแผนจั ดหาเพิ่มเติม ชดเชย หรือบริ ห ารจัดการ พร้อมทั้งมีการกากับ ดูแลการใช้ทรัพ ยากรให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด
๑๔ แนวทางในการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ใหม่จะต้องได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ผลการเรียนรู้ และเป้าหมาย
ของหลักสูตรที่กาหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์และ
วิธี ก ารสอนแบบต่ างๆ กลยุ ท ธ์ ก ารวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ รวมถึ งวิ ธี ก ารออกข้ อ สอบเพื่ อ การวั ด
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทารายละเอียดหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม เทคนิคการให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อให้
อาจารย์สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ทั้งอาจารย์ใหม่และเก่าจะต้องได้รับ
การทบทวนฟื้น ฟู และ/หรือพัฒ นาความรู้ ความสามารถที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งด้าน
วิชาชีพและด้านวิชาการ โดยอาจารย์แต่ละคนควรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ ๓๐ ชั่วโมง หรืออย่างน้อย
เข้ารับการอบรมประมาณปีละ ๑ สัปดาห์
๑๕ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบั น อุด มศึ กษาที่ จั ดการเรี ยนการสอนสาขาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อมต้อ ง
สามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยการกาหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์
ของการจัดทา มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ ของการจัดทา มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
๑๒
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ปีละหนึ่งครั้ง

๙. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย

๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐
หรือ สถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงาน
คุณภาพของหลักสูตรประจาปีที่ระบุในหมวดที่ ๑ – ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิต
สถาบั นอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้ สอดคล้ องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน หรือกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ใน
รายละเอีย ดของหลักสูตร สถาบั น อุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลั กสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ และ
มีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง
๑๖ การนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาสู่การปฏิบัติในหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมควรดาเนินการดังนี้
๑. พิ จ ารณาความพร้ อมและศั กยภาพของสถาบั น ในการบริห ารจั ดการศึ กษาตามหลั กสู ตร
ในหัวข้อต่างๆ ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๒. สถาบั น ควรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า ๒ คน เพื่อดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อย ตามที่กาหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
๓. การพัฒ นาหลั กสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้ อมตามข้อ ๒ นั้น ในหัวข้อ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้ อ มแล้ ว สถาบั น อาจเพิ่ ม เติ ม ผลการเรีย นรู้ซึ่ งสถาบั น ต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต สาขาวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้ อมของตนมีคุณลั กษณะเด่นหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อให้ เป็นไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันหรือนายจ้างสนใจที่จะรับ
บั ณ ฑิ ต เข้ าท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา โดยให้ แ สดงแผนที่ ก ารกระจายความรั บ ผิ ด ชอ บต่ อ มาตรฐาน
๑๓
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ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา เพื่อให้เห็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
๔. จัดทารายละเอียดของรายวิช า และรายละเอียดของประสบการณ์ ภ าคสนามหรือฝึ กงาน
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ที่ แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม โดยมี
หัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๔ (รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทาให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่ องใด
๕. สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
ก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทาและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน
๖. สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอนุมัติแล้วต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อรับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอนุมัติ
๗. เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามข้อ ๕ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดาเนินการ
จั ด การเรี ย นการสอนตามกลยุ ท ธ์ก ารสอนและการประเมิ น ผลที่ ก าหนดไว้ ในรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภ าคสนามหรื อ ฝึ ก งาน ให้ บ รรลุ ม าตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชา
๘. เมื่อ สิ้ น สุ ด การเรีย นการสอน การประเมิน ผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ข องแต่ล ะ
รายวิ ช าและประสบการณ์ ภ าคสนามในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาแล้ ว ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนจั ด ท ารายงาน
ผลการดาเนิ น การของรายวิช า ซึ่ งรวมถึงการประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรี ยนในรายวิช าที่ ต น
รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕
(รายงานผลการดาเนิ นการของรายวิช า) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดาเนิน การของประสบการณ์
ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินการ
และจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจาเป็นจะต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทาได้
๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่น หลักสูตร ๔ ปี ครบรอบหลักสูตรคือ ๕ ปี) ให้จัดทารายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ เช่นเดียวกับการรายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา แล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จั ด การหลั กสู ต รในภาพรวม ว่าบั ณ ฑิ ต บรรลุ มาตรฐานผลการเรียนรู้ต ามที่ คาดหวังไว้ห รือไม่ และน าผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
๑๗ การเผยแพร่หลักสูตรที่มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ซึ่ งบันทึ กในฐานข้อมู ล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*******************************
๑๔
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความพร้อมด้านวิชาการดําเนินการ
จัดการศึกษาในต่างประเทศ ได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพในระดับนานาชาติ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
ในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
๓.๑ การจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาของไทย หมายถึง
การดําเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศโดยสถาบันอุดมศึกษาของไทย ทั้งการจัดการเรียน
การสอน โดยสถาบันอุดมศึกษาของไทย หรือโดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ทั้งนี้
ยกเว้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
๓.๒ สถาบันอุดมศึกษาของไทย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชน และ
มหาวิทยาลัย ในกํากับและในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า งประเทศ หมายถึ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มิ ใ ช่
สถาบันอุดมศึกษาของไทย หมายรวมถึง หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาหรือวิจัย อาทิ
สถาบันวิจัย สถาบันวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง
ข้อ ๔ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ หมายรวมวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยอาจจัดการศึกษาตามรูปแบบ ดังนี้
(๑) เป็นการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดยได้รับปริญญาของไทย หรือ
(๒) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
โดยได้รับปริญญาของไทย และ/หรือปริญญาร่วม
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ข้อ ๕ แนวทางการจัดการศึกษา
๕.๑ สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่ไปจัดการศึกษาในต่างประเทศต้องเป็นสถาบัน
ที่จัดตั้ง โดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทย และจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
๕.๒ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า งประเทศ ต้ อ งจั ด ตั้ ง โดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ และได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมอบหมายให้ทําหน้าที่ในประเทศนั้น ๆ
ข้อ ๖ การจัดการศึกษา
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาของไทยต้องดําเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ
๖.๒ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาของไทยทําความตกลงร่วมมือในการจัดการศึกษา
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา แล้วแจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ข้อ ๗ หลักสูตร/สาขาวิชา
๗.๑ หลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาของไทยเปิดสอนตามข้อ ๔ (๑) ต้องสอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น
และเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑ์
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด กรณีเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทย
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยได้รับปริญญาของไทย และ/หรือปริญญาร่วม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายตามข้อตกลงความร่วมมือ
๗.๒ สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องรายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ได้แก่ จํานวน
นักศึกษา จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และข้อมูลวิทยานิพนธ์ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ และติดตามกํากับดูแลการจัดการศึกษา
ข้อ ๘ การให้ปริญญาให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน
ข้อ ๙ กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในต่างประเทศอยู่ในวันก่อนที่ประกาศกระทรวงนี้
ใช้บังคับ ให้ดําเนินการปรับปรุงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงนี้ในภาคการศึกษา
ถัดไป ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ไ ด้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กํา หนดให้จัด ทํา มาตรฐานคุณ วุฒิส าขาหรือ สาขาวิช าเพื่อ ให้ส ถาบัน อุด มศึก ษานํา ไป
จัด ทําหลัก สูต รหรือ ปรับ ปรุง หลัก สูต รและจัด การเรีย นการสอน เพื่อ ให้คุณ ภาพของบัณ ฑิต ในสาขา
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงศึก ษาธิก าร โดยคํา แนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ การจัด ทํ า หลัก สูต รหรือ ปรับ ปรุง หลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี
ต้อ งมุ่ง ให้เ กิด มาตรฐานผลการเรีย นรู้ข องบัณ ฑิต โดยมีห ลัก สูต ร การจัด การเรีย นการสอน และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัด การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ในกรณีที ่ไ ม่ส ามารถปฏิบ ัต ิต ามหลัก เกณฑ์ข ้า งต้น ได้ หรือ มีค วามจํ า เป็น ต้อ ง
ปฏิบัติน อกเหนือ จากที่กํา หนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้อ ยู่ใ นดุล ยพินิจ ของคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
ที่จะพิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐

มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา
เทคโนโลยี
ชื่อสาขาวิชา
(๑) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(๒) เทคโนโลยีอุตสาหการ/การผลิต
(๓) เทคโนโลยีโยธา/ก่อสร้าง
(๔) เทคโนโลยีไฟฟ้า
(๕) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(๖) เทคโนโลยีเครื่องกล
(๗) เทคโนโลยีเซรามิกส์
(๘) เทคโนโลยีอื่น ๆ
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
เทคโนโลยีบัณฑิต (....................)
ทล.บ. (....................)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology (....................)
B.Tech. (....................)
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยี เป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะเป็น หลักสูตร แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
ซึ่งมีการน าวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้พัฒ นาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความช านาญการ
เฉพาะทาง และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยี ได้มีความหลากหลายและแตกแขนงเป็นสาขาเทคโนโลยีย่อยหลาย ๆ ด้าน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และความต้องการของสังคม จึงมีหลายสถาบันจัดทา
หลักสูตรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ที่แตกต่าง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลิตนักเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถ และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้หลากหลายจากศาสตร์ต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีในลักษณะสหวิทยาการ บัณฑิตมีความสามารถด้านปฏิบัติงานที่นาความรู้ด้านทฤษฏีมาประยุกต์
และมีความสามารถพัฒนางานทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
๑
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มคอ.๑
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และ
ทาหน้าที่เป็นพลเมืองทีด่ ี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเสียสละ
๔.๒ มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
๔.๓ มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๔.๔ คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
๔.๕ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางานเป็นหมู่คณะ
สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม มีจิตสานึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
ในการทางาน
๔.๖ มีความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค
ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
๕.๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
๕.๑.๓ มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับ ฟังความคิดเห็น ของผู้ อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๕.๑.๔ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ ทางเทคโนโลยีต่อบุ คคล
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
๕.๑.๕ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๒

มคอ.๑
๕.๒ ความรู้
๕.๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
๕.๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
๕.๒.๓ มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทางาน
๕.๒.๔ สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๕.๒.๕ สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
จริงได้
๕.๓ ทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
๕.๓.๒ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี
๕.๓.๓ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓.๔ มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๓.๕ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
๕.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้
ในประเด็นที่เหมาะสม
๕.๔.๒ สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
๕.๔.๓ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๕.๔.๔ รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
๓
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๕.๔.๕ มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน
๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
๕.๕.๒ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๕.๓ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
๕.๕.๔ มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย
การเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
๕.๕.๕ สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
๕.๖ ทักษะการปฏิบัติงาน
๕.๖.๑ มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
๕.๖.๒ มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
๕.๖.๓ สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
๕.๖.๔ มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
๕.๖.๕ สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดและหน่วยกิต รวมทั้งหลักสูตรเป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒ นาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้
ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
๔
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สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป
ในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาเทคโนโลยีครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งด้านทฤษฎีหลักการ-นวัตกรรม สู่การนาไปใช้งาน จึงกาหนดเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้
(๑) วิชาเฉพาะพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานสาหรับการเรียนทางด้านเทคโนโลยี เช่น
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (ที่สัมพันธ์และสอดคล้อง
กับสาขาเทคโนโลยี)
(๒) วิชาเฉพาะด้าน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จาเป็นต้องมีในแต่ละด้านของหลักสูตร
บางหลักสูตรอาจกาหนดให้มีประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งอาจเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
โดยให้นับเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ เช่น กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบัน
๗.๑ โครงสร้างหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี (๔ ปี)
จานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า
๑๒๐ หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
(โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต)
๒.๑ วิชาเฉพาะพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
การจัดการอุตสาหกรรม
วัสดุอุตสาหกรรม
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาโครงงาน
ไม่น้อยกว่า
๓
หน่วยกิต
๒.๓. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๓
หน่วยกิต
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
๕
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๗.๒ โครงสร้างหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
จานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
(ทั้งนี้จานวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต)
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๔๒ หน่วยกิต
(โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
๒.๑ วิชาเฉพาะพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
(ทั้ งนี้ จ านวนหน่ วยกิตรวมของกลุ่ มวิช าพื้ นฐานทางเทคโนโลยีเมื่อนับ รวมกับ รายวิช าที่ ได้ศึกษา
มาแล้วจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
การจัดการอุตสาหกรรม
วัสดุอุตสาหกรรม
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
๒๑ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาโครงงาน
ไม่น้อยกว่า
๓
หน่วยกิต
๒.๓. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๓
หน่วยกิต
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
๘. เนื้อหาสาระของกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
เนื้อหาสาระสาคัญของกลุ่มวิชาพื้นฐาน เป็นวิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นสาระสาคัญทางด้าน
เทคโนโลยี ประกอบด้วยกลุ่มความรู้ในแต่ละวิชาให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้
๘.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
การบริหารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต การสื่อสารสมัยใหม่ และการน าเทคโนโลยี สารสนเทศ
ในปัจจุบันมาใช้ในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๖
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๘.๒ การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ
(Career Planning) การสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทา
แผนการฝึ ก อบรม เทคนิ ค การน าเสนอและการสอนงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สื่ อ การฝึ ก อบรม การวั ด
ประเมินผล การจัดทาเอกสารในการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน
๘.๓ การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือ
วัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งานทาเกลียวด้วยมือ
งานไฟฟ้าเบื้องต้น และงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
หมายเหตุ
กรณีสาขาวิชาเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม ให้พัฒนาเนื้อหาความรู้
ในวิชานี้ได้ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามระเบียบของแต่ละสถาบัน
๘.๔ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและเทคนิค
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
๘.๕ การจัดการอุตสาหกรรม
พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กร
และการกาหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการ
คุ ณ ภาพ จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม การวางแผนด้ า นปั จ จั ย สนั บ สนุ น การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยง
๘.๖ วัสดุอุตสาหกรรม
พื้ น ฐานของวั ส ดุ อุ ต สาหกรรม ประเภทของวั ส ดุ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ส่ ว นประกอบและ
ประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ วัสดุใหม่
ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๗
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มคอ.๑









๒. การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี















๓. การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน















๔. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ















๕. การจัดการอุตสาหกรรม















๖. วัสดุอุตสาหกรรม

















สัมพันธ์มาก

(๘) เทคโนโลยีอื่น ๆ



(๗) เทคโนโลยี
เซรามิกส์



(๖) เทคโนโลยี
เครื่องกล

(๓) เทคโนโลยีโยธา/
ก่อสร้าง



กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี

(๕) เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เทคโนโลยี
อุตสาหการ/การผลิต

๑. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีต่างๆ

(๔) เทคโนโลยีไฟฟ้า

(๑) เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีกับสาขาวิชาเทคโนโลยีต่าง ๆ

 สัมพันธ์

ความสั มพั น ธ์ ของวิชาพื้น ฐานทางเทคโนโลยี กับ สาขาวิช าเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้ น เป็น การมุ่งเน้ น
การเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับระดับความสัมพันธ์ของ
แต่ละวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี และสาขาเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ข้างต้นให้ดาเนินการพิจารณา
ความสัมพั น ธ์ของวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ข้างต้นเพื่อจั ด
หลักสูตรโดยผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามระเบียบของแต่ละสถาบัน
๙. เนื้อหาสาระของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาวิชา
เนื้อหาสาระของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาที่กาหนดไว้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ต้องครอบคลุม
องค์ความรู้ที่เป็ น สาระส าคัญ ของลักษณะสาขาวิชา และประกอบด้ว ยกลุ่มความรู้เฉพาะทาง โดยสถาบั น
นาองค์ความรู้เป็นพื้นฐานไปพัฒนาเป็นรายวิชาและ/หรือเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ของกลุ่มเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขาวิชา
กรณีห ลักสู ตรต่อเนื่ อง เนื้ อหาสาระของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขากาหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๑๘
หน่ วยกิต ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่ เป็น สาระส าคัญ ของลักษณะสาขาวิชาเมื่อรวมกับระดับอนุปริญ ญาหรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแล้ว ต้องครอบคลุมองค์ความรู้ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาตามที่กาหนด
องค์ความรู้ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา มีดังต่อไปนี้
๙.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
๙.๑.๑ กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยี
๙.๑.๒ กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี
๙.๑.๓ กลุ่มความรู้ด้านการประกอบการอุตสาหกรรม
๘

มคอ.๑
๙.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ/การผลิต ประกอบด้วย
๙.๒.๑ กลุ่มความรู้ด้านกระบวนการออกแบบการผลิตและการควบคุม
๙.๒.๒ กลุ่มความรู้ด้านระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
๙.๒.๓ กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต
๙.๒.๔ กลุ่มความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม
๙.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา/ก่อสร้าง ประกอบด้วย
๙.๓.๑ กลุ่มความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
๙.๓.๒ กลุ่มความรู้ด้านเทคนิคก่อสร้างและการบริหารงาน
๙.๓.๓ กลุ่มความรู้ด้านเขียนแบบและประมาณราคา
๙.๓.๔ กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์อาคารและงานระบบ
๙.๓.๕ กลุ่มความรู้ด้านกลศาสตร์โครงสร้างและการออกแบบ
๙.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประกอบด้วย
๙.๔.๑ กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้า
๙.๔.๒ กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้า
๙.๔.๓ กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบไฟฟ้า
๙.๔.๔ กลุ่มความรู้ด้านการวัดไฟฟ้า
๙.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๙.๕.๑ กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
๙.๕.๒ กลุ่มความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
๙.๕.๓ กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
๙.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ประกอบด้วย
๙.๖.๑ กลุ่มความรู้ด้านพลังงานความร้อนของไหล
๙.๖.๒ กลุ่มความรู้ด้านกลศาสตร์ประยุกต์
๙.๖.๓ กลุ่มความรู้ด้านพลศาสตร์และการควบคุม
๙.๖.๔ กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์
๙.๖.๕ กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีการติดตั้งและซ่อมบารุง
๙.๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ประกอบด้วย
๙.๗.๑ กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานด้านเซรามิกส์
๙.๗.๒ กลุ่มความรู้ด้านการขึ้นรูปเซรามิกส์
๙.๗.๓ กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเซรามิกส์
๙.๗.๔ กลุ่มความรู้ด้านการวิจัย
๙.๗.๕ กลุ่มความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรม
๙
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มคอ.๑
๙.๘ สาขาวิชาเทคโนโลยีอื่น ๆ
เนื้อหาสาระของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาสาหรับ สาขาเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ข้างต้นให้ดาเนินการพัฒนากลุ่มความรู้และเนื้อหาสาระของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขานั้น ๆ
โดยผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามระเบียบของแต่ละสถาบัน
เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑.กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยี (Knowledge Base Technology)
แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) การวางแผนและควบคุมการผลิตใน
อุตสาหกรรม (Production Planning Control) แนวคิดและหลักการการบริหารคุณภาพ (Quality
Management) หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
๒. กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technology)
ให้เลือกเทคโนโลยีอย่างน้อย ๑ หัวข้อ
๒.๑ เทคโนโลยีไฟฟ้า
๒.๒ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ เทคโนโลยีก่อสร้าง
๒.๔ เทคโนโลยีเครื่องกล
๒.๕ เทคโนโลยีอุตสาหการ
๒.๖ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
๒.๗ เทคโนโลยีพลังงาน
๒.๘ เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
๒.๙ เทคโนโลยีเซรามิกส์
๒.๑๐ เทคโนโลยีแม่พิมพ์
๒.๑๑ เทคโนโลยีอื่นๆ
๓. กลุ่มความรู้ด้านการประกอบการอุตสาหกรรม (Industrial Enterprises)
แนวคิดและหลักการจัดการ การบริหารองค์กร (Organization Management) หลักการ
บริหารโครงการและการจัดการโครงการ(Project Management) แนวคิดและหลักการการบริหาร
การเงิน และบั ญ ชี (Financial and Accounting Management) รวมถึงการบริห ารธุร กิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME Business Management)

๑๐

มคอ.๑
เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ/การผลิต
๑. กลุ่มความรู้ด้านกระบวนการออกแบบการผลิตและการควบคุม (Production Design and
Control)
การเขียนแบบอุตสาหกรรม (Industrial Drawing) กระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Aids Design: CAD) คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aids Manufacturing: CAM)
๒.กลุ่มความรู้ด้านระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation Control)
ระบบควบคุ ม การผลิ ต แบบอั ต โนมั ติ (Automation Control For Manufacturing)
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Computer Numerical Control: CNC)
๓. กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology)
โลหะวิ ท ยาและกระบวนการทางความร้ อ น (Metallurgy and Heat Treatment)
การทดสอบวัสดุ (Material Testing) กรรมวิธีการผลิ ต (Manufacturing Process) เครื่องมือวัด
และมาตรวิทยา (Measurement and Metrology)
๔. กลุ่มความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม (Productivity and
Management)
หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม (Production Planning and Control)
หลักการการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในงานอุตสาหกรรม การศึกษางาน (Work Study)
เช่ น หลั ก การศึ ก ษาเวลาและการเคลื่ อ นไหว การวิ เคราะห์ แ ละประยุ ก ต์ หลั ก การประหยั ด
การเคลื่อนไหว การวิเคราะห์การทางานโดยใช้แผนภูมิชนิดต่าง ๆ เป็นต้น แนวคิดและหลักการ
การวางผังโรงงาน (Plant Layout) แนวคิดและหลักการระบบโลจิสติกส์ (Logistic) การจัดการ
การผลิ ต สมั ย ใหม่ (Modern Manufacturing Management) หลั ก การจั ด การการซ่ อ มบ ารุ ง
ในอุตสาหกรรม (Maintenance)

๑๑

241
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มคอ.๑
เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา/ก่อสร้าง
๑.กลุ่มความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างและการทดสอบ (Construction Materials and Testing)
วัสดุก่อสร้างอาคารและการทดสอบ (Building Construction Materials and Testing)
คอนกรีตและการทดสอบ (Concrete Technology and Testing)
๒.กลุ่มความรู้ด้านเทคนิคก่อสร้างและการบริหารงาน (Construction Techniques and
Management)
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Surveying) เทคนิคก่อสร้างอาคาร (Building
Construction Techniques) การตรวจและการควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Controls
and Inspections) การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)
๓.กลุ่มความรู้ด้านการเขียนแบบและการประมาณราคา (Drawing and Estimating)
การเขียนแบบก่อสร้าง (อาคารพาณิชย์) (Construction Drawing) การเขียนแบบด้วย
คอมพิ ว เตอร์ (Construction Drawing by Computer Program) การประมาณราคาก่ อ สร้า ง
(Construction Cost Estimating)
๔.กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์อาคารและงานระบบอาคาร (Building Equipment and
System Management)
อุปกรณ์ อาคารและการบริหารจัดการงานระบบอาคาร (Building Equipment and
System Management) ระบบสุ ข าภิ บ าลและสิ่ งแวดล้ อ มในอาคาร (Building Sanitary and
Environment)
๕.กลุ่มความรู้ด้านกลศาสตร์โครงสร้างและการออกแบบ (Structural and Design)
กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics) กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials)
การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) การออกแบบโครงสร้างอาคาร (Design of Building
Structures) ปฐพีกลศาสตร์และการทดสอบ (Soil Mechanics and Laboratory)

๑๒

มคอ.๑
เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
๑. กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้า (Basic Electrical Technology)
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (DC Electric Circuit) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Electric Circuit)
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices and Circuit) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
๒. กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้า (Electrical System)
เครื่องกลไฟฟ้า (Electrical Machine) การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า (Power Transmission)
เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงและการป้องกัน (High Voltage and Protection Technology)
๓. กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบไฟฟ้า ( Electrical Design)
การเขียนแบบไฟฟ้า (Electrical Drawing) การออกแบบระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง
(Electrical System and illumination Design)
๔. กลุ่มความรู้ด้านการวัดไฟฟ้า (Electrical Measurement)
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า (Electrical Measurement and Instrument) การวัด
อุตสาหกรรม (Industrial Instrumentation)
เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
๑. กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electronics Technology)
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (DC Electric Circuit) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Electric Circuit)
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices and Circuit) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming) การวั ด และเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ้ า (Electrical Measurement and
Instrument)
๒. กลุ่มความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
วงจรดิจิทัล (Digital Circuit) ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller)
๓. กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics circuit Design)
การเขี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronics Drawing) วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชั้ น สู ง
(Advance Electronic Circuit)

๑๓
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มคอ.๑
เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
๑. กลุ่มความรู้ด้านพลังงานความร้อนของไหล (Thermodynamics)
พลังงาน (Energy) ความร้อน (Thermo) การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)
๒. กลุ่มความรู้ด้านกลศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mechanical)
การเขีย นแบบเครื่ องกล (Mechanical Drawing) กลศาสตร์วิศ วกรรม (Mechanical
for Engineer) ชิ้น ส่ วนเครื่องจั กรและออกแบบเครื่องจักรกล (Part Assembly Machine and
Machine Design)
๓. กลุ่มความรู้ด้านพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamics and Control)
พลศาสตร์ (Dynamics) การสั่นสะเทือน (Mechanical Vibrations) การควบคุมระบบนิวเมติก/
ไฮดรอริค (Pneumatics and Hydraulic Control) การควบคุมอัตโนมัติ (Automation Control)
๔. กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ (Automotive Technology)
เทคโนโลยี ย านยนต์ พื้ น ฐาน (Basic Automotive Technology) เทคโนโลยีย านยนต์
สมัยใหม่ (Modern Automotive Technology)
๕. กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีการติดตั้งและซ่อมบารุง (Maintenance - Machinery)
การติดตั้ง การบ ารุง รักษาและซ่อมบารุงเครื่องจักรกล (Maintenance - Machinery)
การหล่อลื่น (Lubrication) ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electronics)

๑๔

มคอ.๑
เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
๑. กลุ่มความรู้พื้นฐานด้านเซรามิกส์ (Fundamentals of Ceramics)
วัตถุดิบเซรามิกส์ (Ceramic Raw materials) เนื้อเซรามิกส์ (Ceramic Bodies) เคลือบ
เซรามิกส์ (Ceramic Glaze) เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เซรามิกส์ (Tools, Machines and
Equipment for Ceramics) เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ (Ceramic Firing and Kiln)
๒. กลุ่มความรู้ด้านการขึ้นรูปเซรามิกส์ (Ceramic Forming)
การขึ้นรูปอิสระ (Free forming) การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน (Throwing) การขึ้นรูปด้วยใบมีด
(Jiggering) การขึ้นรูปด้วยการหล่อ (Casting)
๓. กลุม่ ความรู้ด้านการออกแบบเซรามิกส์ (Ceramic Design)
การเขียนแบบเทคนิค (Technical Drawing) การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (Ceramic
Product Design) การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (Ceramic Product Decoration)
๔. กลุ่มความรู้ด้านการวิจัยเซรามิกส์ (Ceramic Research)
ระเบี ย บวิ ธี วิจั ย (Research Methodology) การทดสอบและวิ เคราะห์ ท างเซรามิ ก ส์
(Testing and analysis of ceramics)
๕. กลุ่มความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (Industrial Management of Ceramic)
การควบคุมคุณภาพทางเซรามิกส์ (Quality Control of ceramics) การเป็นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม (Industrial Entrepreneur)
เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอื่นๆ
กลุ่ ม ความรู้ แ ละเนื้ อ หาสาระของกลุ่ ม วิ ช าเฉพาะส าหรั บ สาขาเทคโนโลยี อื่ น ๆ
ให้ดาเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามระเบียบของแต่ละสถาบัน

๑๕
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มคอ.๑
๑๐. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๑๐.๑ กลยุทธ์การสอน
การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา
โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้ เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ใน
การทางานกระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับ
สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจหรือการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้
ทาการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน
ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและ
นอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่ าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมานาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายนาเสนอ และแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ ระหว่างกัน นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่ งเสริมด้านคุณ ธรรม จริยธรรม รูป แบบ
การเรี ย นการสอนต่ าง ๆ เหล่ านี้ จะท าให้ ผู้ เรีย นเกิ ด ทั ก ษะในการเรีย นรู้ ทั ก ษะในการทดลองวิ จั ย และ
การแก้ปัญหามีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนาเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
กับผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ
๑๐.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
หลักสูตรที่เปิดดาเนินการต้องมีกลยุทธ์การประเมินผล และทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานที่ ก าหนดอย่ างน้ อย ๕ ด้าน (ในข้อ ๕) เพื่ อ นามาปรับ ปรุงลั ก ษณะการเรียนการสอนให้ เป็ น ไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกับ ที่ต้องการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียด
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในเอกสารรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบ
ข้อเขีย น การสอบสั มภาษณ์ การสอบปฏิ บั ติ การสั งเกตพฤติกรรม การให้ คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงาน
กิจกรรม แฟ้มผลงานการประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของคณาจารย์และผู้ บ ริห ารหลั กสู ตร เช่น การประเมินข้อสอบ การเที ยบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น
การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต นอกจากจะเป็นทางด้านความรู้แล้ว การประเมินว่าบัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขก็เป็นสิ่งที่จาเป็น อาจารย์ผู้สอนอาจทาได้ด้วยการจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาว่ามีคุณลักษณะตามที่ต้องการหรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมิน
ที่ ได้ รั บ กลั บ มาจากผู้ ป ระกอบการซึ่ งจะเกิ ด ขึ้ น หลั งจากที่ นั ก ศึ ก ษาได้ เรีย นวิช าประสบการณ์ ภ าคสนาม
(การฝึกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผู้จ้างงานหลังจากที่เป็นบัณฑิตจบออกไป และได้ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก
นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้
๑๖

มคอ.๑
๑) ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ มี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๓) ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
๑๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันการศึกษาต้องกาหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้
อย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ดังนี้
๑๑.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กาลังศึกษา
สถาบั น อุดมศึกษากาหนดระบบและกลไกการทวนสอบในระดับ รายวิช าทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ มีการประเมินการสอนของผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั้งทวนสอบวิธีการวัดผล
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอนหรือในรายละเอียดวิชา
๑๑.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ข องนั ก ศึ ก ษาหลั งส าเร็จ การศึ ก ษา
เพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
๑) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
๒) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
๓) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ
๔) การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ไปประกอบอาชี พ ในส่ ว นของความพร้อ มและความรู้จ าก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
๕) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
๑๒. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า สาหรับหลักสูตร ๔ ปี หรือ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง
๑๗

247
247

248
248

มคอ.๑
๒) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

การคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเป็นผู้กาหนด
๑๒.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบข้อบัง คับ
ตามที่สถาบันการศึกษากาหนด
๑๓. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๓.๑ อาจารย์ประจาต้องมีจานวนและคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน
๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๓) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนดจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๔) ประกาศคณะกรรมการการอุด มศึ กษา เรื่อง แนวปฏิ บั ติต ามหลั กเกณฑ์ ก ารขอเปิ ด และ
ดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๕) ข้อบังคับของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
๑๓.๒ อาจารย์ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
๑๓.๓ อาจารย์ ต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของนักศึกษาและมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
๑๓.๔ ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ ตรงในรายวิชาต่าง ๆ
มาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
๑๓.๕ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ๑ : ๒๐
๑๔. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ ส าคั ญ ของสาขาวิ ช าทางเทคโนโลยี คื อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละ
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งาน
เครื่องมือ และอุป กรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมี
ทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสาเร็จรูป
เช่น วีดิทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้น ต้องมี
ทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑๔.๑ มีห้ องเรี ยนที่ มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ ที่ ทันสมัยเอื้อให้ คณาจารย์ส ามารถปฏิ บัติงานสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘
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๑๔.๒ มี ห้ องปฏิ บั ติการที่มีความพร้อมทั้ งวัส ดุอุป กรณ์ เครื่องคอมพิ วเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับ
การทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
๑๔.๓ ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน สาหรับใช้ประกอบการสอน
๑๔.๔ มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ งความรู้ แ ละสิ่ งอ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตารา และวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ
๑๔.๕ มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ทรัพยากรขั้นต่าเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาต้องมี
ความพร้อมอยู่ในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตรที่ขอเปิดดาเนินการ
นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน
๒) ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่อ ง แนวปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด และ
ดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๕. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๕.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
คณะและหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็น
การพัฒนาการสอนของอาจารย์
๑๕.๒ ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ใ นสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
๑๕.๓ มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๑๕.๔ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
๑๕.๕ สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการทีส่ ูงขึ้น
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๑๖. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
๑๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชานี้ ต้องสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี โดยเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของการจัดทา
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
(๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับ ความพึงพอใจของนั กศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณ ฑิตใหม่ที่ มีต่อคุณ ภาพหลั กสู ตรเฉลี่ ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
หรือ สถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละ
หลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติ ดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของ
หลักสูตรประจาปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑ - ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
๒๐

มคอ.๑
๑๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน หรือกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่สูง ขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ใน
รายละเอีย ดของหลักสูตร สถาบั น อุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลั กสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ ต้องมีผ ลการดาเนินการบรรลุ ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่ อติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้อ ๑ - ๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๑๗. การนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ
กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสู่การพัฒนา
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง เป็นดังนี้
๑๗.๑ ให้สถาบันพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อต่าง ๆ
ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
๑๗.๒ สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คนโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย ๒ คน หากเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควบคุมให้มีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้ อย ๑ คน เพื่อดาเนิน การพัฒ นาหลั กสูตรให้ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาตรี สาขา
เทคโนโลยี โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
๑๗.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใด ๆ ของสาขาเทคโนโลยี ตามข้อ ๒) นั้น ในหัวข้อ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่ คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่ มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบัน ต้องการให้
บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิช าเดี ย วกั น ของสถาบั น อื่น ๆ เพื่ อให้ เป็ น ไปตามปรั ช ญาและปณิ ธ านของสถาบั น และเป็ น ที่ ส นใจ
ของบุ คคลที่ จะเลือกเรีย นหลั กสู ตรของสถาบัน หรือผู้ ที่สนใจจะรับบัณ ฑิ ตเข้าทางานเมื่อส าเร็จการศึกษา
โดยให้ แ สดงแผนที่ ก ารกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(curriculum mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรอง
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง
๑๗.๔ จัดทารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่กาหนดไว
ในหลั กสูตร โดยมีหั ว ข้ออย่างน้ อยตาม มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ มคอ.๔ (รายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม) ตามล าดั บ พร้อ มทั้ งแสดงให้ เห็ น วา แต่ ล ะรายวิช า จะท าให้ เกิด ผลการเรีย นรู้
ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบัน ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา
รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
๒๑
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มคอ.๑
๑๗.๕ สถาบั น อุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบั น อนุ มัติรายละเอียดของหลั กสู ตร ซึ่งได้จัดทาอย่าง
ถูก ต้อ งสมบู ร ณ์ แล้ ว ก่อ นเปิ ด สอน โดยสภาสถาบั น ควรกาหนดระบบและกลไกของการจั ดท าและอนุ มั ติ
รายละเอีย ดของหลั กสู ตร รายละเอี ยดของรายวิช า และรายละเอียดของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี )
ให้ชัดเจน
๑๗.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบัน อนุมัติให้เปิดสอนแล้ว
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันอนุมัติ
๑๗.๗ เมื่ อ สภาสถาบั น ฯ อนุ มั ติ ต ามข้ อ ๑๗.๕ แล้ ว ให้ ม อบหมายอาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิช า
ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนตามกลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการประเมิ น ผลที่ ก าหนดไว้ ในรายละเอี ย ด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา
๑๗.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรีย นรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมิน ผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พร้อมปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหั วข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา) และ
มคอ.๖ (รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภ าคสนาม) ให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/
วิเคราะห์ ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการดาเนินการ และจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร) เพื่อใช้ ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒ นากลยุทธ์ การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทาได
๑๗.๙ เมื่ อครบรอบหลั ก สู ต ร ให้ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร โดยมี หั ว ข้ อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการ
ดาเนิ น การของหลักสู ตรในแต่ล ะปี การศึกษา และวิเคราะห์ ประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ลของการบริห าร
จัด การหลั กสู ตรในภาพรวม ว่าบั ณ ฑิ ต บรรลุ ม าตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ค าดหวัง ไว้ห รือไม่ รวมทั้งให้ น าผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
๑๘. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
-------------------------ตามที่ได้มี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบั ติตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่ อ เป็ น แนวทางให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่ อให้ เกิดความชัดเจนในการนาไปปฏิบัติตามประกาศดังกล่ าว คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกาหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ให้ เพิ่มข้อความไว้ท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
“กรณีที ่ส ถาบัน อุด มศึก ษาใดจะจัด ท ารายละเอีย ดของรายวิช า รายละเอีย ดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) รายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า รายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่ น สถาบันอุดมศึกษา
สามารถด าเนิ น การจั ด ท าระบบเก็ บ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดตามแนวทางของ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖
และ มคอ.๗ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
ได้ ทั้ ง นี้ ให้ ค านึ ง ถึ ง เจตนารมณ์ ข องการจั ด ท า มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗” ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๓. ให้ ถื อ ว่ า ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ จ านวน ๑๒ ตั ว บ่ ง ชี้ (ซึ่ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยกาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทาง
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและ
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๒
รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑ – ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์
ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ จากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในระหว่ างที่
สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมี
ความประสงค์กาหนดตัว บ่ งชี้แบบเดิมก็ส ามารถกระทาได้ กรณี ห ลั กสู ตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้ นาเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-----------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นเครื่องมือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย
ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดปัจจัยสู่ความสาเร็จที่เป็นวงจรคุณภาพของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบด้วย แนวทางการออกแบบหลักสูตร รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการรายงานผลการดาเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับสาหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึง
การเรี ย นการสอนอย่ างเป็ น ขั้ น ตอน รายละเอีย ดปรากฏในประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา เรื่อ ง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระและมีหลักในการกาหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา จึงกาหนดเฉพาะเจตนารมณ์ ที่ควรคานึงถึงในการจัด
การเรียนการสอนในรายวิชา ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและหลักสูตร ไว้ในเอกสาร
มคอ. ๓ – ๗ ดังต่อไปนี้

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอี ย ดของรายวิ ช า (Course Specification) หมายถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทาง
การบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้
ที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลั กสูตร ซึ่งแต่ละรายวิช าจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายและ
เนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังผลการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษา
จะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาหนดแผนการสอน ระยะเวลาที่ใช้
ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆ
ที่ จ าเป็ น ต่ อ การเรี ย นรู้ การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ผ ลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา การประเมิ น รายวิ ช า
และกระบวนการปรับปรุง

มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง
ข้อมูล เกี่ย วกั บ แนวทางการบริ ห ารจั ดการในรายวิช าหรือ กิจกรรมที่ นัก ศึกษาจะต้อ งออกฝึ กงาน ออกฝึ ก
ภาคสนาม หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง จะต้ อ งวางแผนให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใน รายละเอี ยด
ของหลักสูตร โดยจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายและรายละเอียดของการดาเนินการของกิจกรรมนั้นๆ
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ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นั กศึกษาจะได้รับจากการออกฝึก มีการกาหนดกระบวนการหรือวิธีการใน
การปลูกฝังผลการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณ ลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒ นาให้ประสบ
ความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดาเนินการ
ตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

มคอ. ๕ รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า (Course Report) หมายถึ ง รายงานผล
การจั ดการเรี ย นการสอนของอาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิช าเมื่ อสิ้ น ภาคเรีย นเกี่ยวกับ ภาพรวมของการจั ด
การเรียนการสอนในวิชานั้นๆ ว่าได้ดาเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียด
ของรายวิช าหรือ ไม่ และหากไม่เป็ น ไปตามแผนที่ว างไว้ ต้ องให้ เหตุ ผ ลและข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุง
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จานวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้าน
การบริหารจัดการและสิ่งอานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค
หรือผู้ ป ระเมิ น ภายนอก รวมทั้ งการส ารวจความคิดเห็ นของผู้ ใช้บัณ ฑิต การวางแผนและให้ ข้อเสนอแนะ
ต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

มคอ. ๖ รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
รายงานผลการด าเนิน การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (Field Experience Report)
หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้
ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึก
ประสบการณ์ ภ าคสนามตั้ ง แต่ เริ่ ม จนสิ้ น สุ ด ปั ญ หาด้ า นการบริ ห ารจั ด การและสิ่ งอ านวยความสะดวก
การวิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง

มคอ. ๗ รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร (Programme Report) หมายถึ ง
การรายงานผลประจาปีการศึกษาโดยผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
จั ด การหลั ก สู ต ร ตั ว อย่ า งเช่ น ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นในหลั ก สู ต ร สภาพแวดล้ อ มภายใน
และภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการดาเนินการกับมาตรฐานอื่นๆ ที่มี
สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผน
และพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าว
จะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยรัฐ บาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มี การปฏิรูป การศึกษาและ
การเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากล
และก้าวทัน โลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
จึ ง ออกประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง นโยบายการยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge)
ข้อ ๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทาแผนเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
โดยมีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน
ข้อ ๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนด
ข้อ ๔ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร กระบวนการ สื่อ และ/หรือ
สิ่งแวดล้อม ที่จะเปิดโอกาสและเสริมแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วย
ตนเอง
ข้อ ๕ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะนามาใช้วัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคีย งผลกับ Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษา
แต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานาผลการทดสอบความรู้ ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผล
การศึกษาหรือจัดทาเป็นประกาศนียบัตร โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กฎกระทรวง

การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิ กกฎกระทรวงว่ าด้ วยการขอให้ รั บรองและการรั บรองวิ ทยฐานะของสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใด
และในสาขาวิชาใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
ได้รับการรับรอง
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใดประสงค์ จ ะขอรั บ การรั บ รองวิ ท ยฐานะ สถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ทํ า การสอนเพื่ อ ให้ ป ริ ญ ญาชั้ น ใดและในสาขาวิ ช าใด ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตามแบบที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาประกาศกํ า หนด
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เคยได้รับมาแล้ว
(๓) หนังสือแสดงมติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เห็นชอบให้ขอรับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๔) หลั ก สู ตรการเรี ย นการสอนในชั้ น ปริญ ญาและสาขาวิ ชาที่ ข อรั บการรั บ รองวิ ท ยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อ ๔ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามข้อ ๓ แล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอ
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
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เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอหรือเอกสารและหลักฐาน
ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว น ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ส ถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ยื่ น คํ า ขอแก้ ไ ขคํ า ขอหรื อ จั ด ส่ ง เอกสารและหลั ก ฐานให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่นคําขอไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้คําขอนั้นตกไป แล้วให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนนั้นทราบ
ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคําขอพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว
ข้อ ๕ เมื่ อ คณะกรรมการได้ รั บ คํ า ขอพร้ อ มด้ ว ยเอกสารและหลั ก ฐานตามข้ อ ๔ แล้ ว
ให้คณะกรรมการพิจารณาคําขอและจัดทําคําแนะนําเสนอต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
คําขอ และในกรณีที่มีความจําเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด
ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ไ ด้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรให้ ก ารรั บ รองหรื อ ไม่ รั บ รองวิ ท ยฐานะสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใด ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาเป็ น หนั ง สื อ
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของรัฐมนตรี
โดยในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าไม่สมควรรับรองให้แจ้งเหตุผลพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
ข้อ ๖ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใดต่อไป ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก่อนครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ
ตามข้อ ๒ วรรคสอง
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดได้ยื่นคําขอภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่การพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จก่อนครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้รับการรับรอง
วิทยฐานะในชั้นปริญญาและในสาขาวิชาที่เคยได้รับการรับรองแล้วต่อไป
ข้อ ๗ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ใน
วันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับการรับรองวิทยฐานะในชั้นปริญญาและในสาขาวิชาที่ทําการสอน
อยู่จนครบระยะเวลาตามที่ได้รับการรับรอง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบั นอุด มศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตงั้ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การจัดการศึกษา” หมายความว่า การดําเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยการสอน
หรือการวิจัยเพื่อให้ได้อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
“นอกสถานที่ตั้ง” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิใช่สถานที่ตั้ง
ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อ ๓ การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมิใช่การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
(๒) เป็นการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ
(๓) เป็นสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชี่ยวชาญ
(๔) เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรเดิมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ รั บ ทราบและได้ เปิ ด สอนในสถานที่ ตั้ ง แล้ ว โดยมี ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วนั้ น มาแล้ ว
อย่างน้อยหนึ่งรุ่น และยังมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง
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(๕) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๖) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคณะวิชา
โดยให้ ใช้ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสุ ด ท้ า ยของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากสามส่วน ดังต่อไปนี้
(ก) ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก
(ข) ด้านคุณภาพบัณฑิต ไม่ต่ํากว่าระดับดี
(ค) ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ํากว่าระดับดี
(๗) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
(๘) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง
(๙) จัดให้มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา
และบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง
(๑๐) มีส ภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมต่ อ การจั ด การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึก ษา มี ค วามปลอดภั ย
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
(๑๑) มีระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงิน และระบบทะเบียนนักศึกษาที่เป็นระบบเดียวกับ
การจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง และสามารถตรวจสอบได้
(๑๒) ดําเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้อ ๔ ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้ว ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะจัดการศึกษา
นอกสถานที่ ตั้ ง ยื่ น คํ า ขอต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตามแบบท้ า ยกฎกระทรวงนี้
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในข้อ ๓ รวมทั้ง
รูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาจัดการศึกษา
(๒) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร
ที่จะใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กําหนดใน (๑) พร้อมทั้งที่ตั้งและแผนผัง
แสดงบริเวณและอาคาร
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(๓) หลักฐานตามที่กําหนดในข้อ ๓ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
(๔) หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อ ๕ เมื่ อ ได้ รั บ คํ า ขอพร้ อ มด้ ว ยเอกสารและหลั ก ฐานตามที่ กํ า หนดในข้ อ ๔ แล้ ว
ในกรณีที่คําขอถูกต้องและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาโดยเร็ว
ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าคําขอไม่ถูกต้อง
หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันทีหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
เพื่อให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแจ้งดังกล่าว
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําเป็นหนังสือและระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วน
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่น คํ า ขอไม่ แ ก้ ไ ขคํ า ขอหรื อ ไม่ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามวรรคสอง ให้ส่งเรื่องคืน
แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการการอุด มศึกษาพิจารณาคําขอตามข้อ ๕ ให้แล้ว เสร็จ ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับคําขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีความจําเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอและเอกสารและหลักฐาน
เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาตให้จัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งได้
ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอและเอกสารและหลักฐาน
ไม่เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแนะนําให้ผู้ยื่นคําขอ
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไข
ตามคําแนะนําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ให้คําขอนั้นตกไป
ในกรณีที่คําขอจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ผู้ยื่นคําขอได้ปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาแล้ วไม่ เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในข้ อ ๓ และข้อ ๔ ให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ไม่อนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ข้อ ๗ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่ น
คําขอทราบผลการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามข้อ ๖ แล้ว สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ต้องเริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาไม่เกินวันเริ่มต้นปีการศึกษาถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
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ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง อาจทําเป็นหนังสือขอขยายระยะเวลาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งยื่นต่อ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาภายในระยะเวลาดั ง กล่ า วเพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาต โดยการพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้ ง ละหนึ่ ง ภาคการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ หากไม่ ส ามารถจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ได้ ภ ายในระยะเวลา
ที่ กํ า หนดตามวรรคหนึ่ ง หรื อ ภายในระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ข ยายระยะเวลา แล้ ว แต่ ก รณี
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอน
การอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป
ข้อ ๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ ๔ และให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในข้อ ๓
ข้อ ๕ ข้ อ ๖ ข้ อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บัง คับโดยอนุ โลม เมื่อ ได้รั บอนุญาตจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้
ข้อ ๑๐ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ จั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ต้ อ งรายงานผล
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและรายชื่อนักศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึ กษาตามแบบรายงานผลการจัด การศึ กษานอกสถานที่ ตั้ งที่ คณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษากํ า หนดภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึ ก ษาและต้ อ งเปิ ด เผยรายงานผล
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อสาธารณชน
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
และรายชื่อนักศึกษาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาตามวิธีการ
และระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการการอุด มศึ กษากํ า หนด แล้ ว รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น
การจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากผลการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้เสนอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสอง คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จําเป็นก็ได้
ข้อ ๑๑ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ป ระสงค์ จ ะเลิ ก การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ให้ทําเป็นหนังสือยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องเลิก
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยู่ก่อนสิ้นปีการศึกษา
ไม่น้อยกว่าสามเดือน เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วจึงจะเลิกการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งได้
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ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาอนุ ญ าตให้ เ ลิ ก การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จําเป็นก็ได้
ข้อ ๑๒ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ จั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปสําหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
ในระดับผ่านจากการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยให้ จั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ได้ เ ป็ น ระยะเวลาห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
มีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น
ข้อ ๑๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ จั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจากการตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ได้ต่อไปพลางก่อน เมื่อได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสําหรับหลักสูตรนั้นแล้ว ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นั้นอีกครั้งหนึ่ง หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปี
นับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลา
หนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาเสนอคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาพิ จ ารณาสั่ ง เพิ ก ถอนการอนุ ญ าตให้ จั ด การศึ ก ษา
นอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต่อไป และให้นําความในวรรคสามของข้อ ๑๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ จั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ โดยยังไม่ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปพลางก่อน และให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสําหรับหลักสูตรนั้นได้เป็นระยะเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น
ในกรณีที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง เมื่อได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
สําหรับหลักสูตรนั้นแล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ ตั้ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนนั้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง หากมี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ ผ่ า น
ให้ จั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ได้ เป็ น ระยะเวลาห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ม ติ
รับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น
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ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลา
หนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเสนอคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณาสั่ ง เพิ ก ถอนการอนุ ญ าต
ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต่อไป และให้นําความในวรรคสาม
ของข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ให้ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
ความในข้อ ๑๐ มิให้นํามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่มีผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในระดับผ่านตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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คําขออนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
เขียนที่ .........................................
วันที่...... เดือน................ พ.ศ. ....
๑. ข้าพเจ้า..............................................................................................................ตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย...................................................................ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่..................
ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................................
๒. มีความประสงค์จะขออนุญาตในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยใช้สถานที่ คือ ....................
.............................................................................................................................................................................
ในหลักสูตรดังต่อไปนี้
(๑) ..................................................................................................................................................
(๒) ..................................................................................................................................................
(๓) ..................................................................................................................................................
๓. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว
(๑) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในข้อ ๓ รวมทั้งรูปแบบ
วิธีการ และระยะเวลาจัดการศึกษา
(๒) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร
ที่จะใช้เป็นที่จดั การเรียนการสอน พร้อมทั้งที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(๓) หลักฐานตามทีก่ ําหนดในข้อ ๓ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
(๔) หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(ลายมือชื่อ)............................................ผู้ยื่นคําขอ
(………………………………………)
อธิการบดี...............................................................
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คําขออนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
เขียนที่ .........................................
วันที่...... เดือน................ พ.ศ. ....
๑. ข้าพเจ้า..............................................................................................................ตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย...................................................................ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่..................
ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................................
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยใช้สถานที่ คือ .....................
..............................................................................................................................................................................
ตัง้ แต่วนั ที่...... เดือน................ พ.ศ. .... เป็นต้นไป ในหลักสูตรดังต่อไปนี้
(๑) ..................................................................................................................................................
(๒) ..................................................................................................................................................
(๓) ..................................................................................................................................................
๒. มีความประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป็น ....................
.............................................................................................................................................................................
๓. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว
(๑) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในข้อ ๓ รวมทั้งรูปแบบ
วิธีการ และระยะเวลาจัดการศึกษา
(๒) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร
ที่จะใช้เป็นที่จดั การเรียนการสอน พร้อมทั้งที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(๓) หลักฐานตามที่กําหนดในข้อ ๓ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
(๔) หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(ลายมือชื่อ)............................................ผู้ยื่นคําขอ
(………………………………………)
อธิการบดี...............................................................
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาไม่ ไ ด้ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา การผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ สมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสียใหม่ เพื่อให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
และทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาบัญชี และรายงานงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ
จัดทาบั ญ ชี และรายงานงบการเงิน ประจาของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อความเหมาะสมเป็ น
ปัจจุบัน สอดคล้องเป็น ไปตามนโยบายการเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และเพื่อให้การ
จัดทาบัญชี และรายงานงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๔๓(๙) ประกอบกั บ มาตรา ๖๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวัน ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึ งได้กาหนดหลั กเกณฑ์ การจัดทาบัญ ชี และรายงานงบการเงิน ประจาปีของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไว้ดังนี้
๑. ประกาศฉบั บ นี้ เรี ย กว่า “หลั กเกณฑ์การจัดท าบั ญ ชี และรายงานงบการเงินประจาปี ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ยกเลิกความใน ๒. ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทา
บัญชี และรายงานงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๒. ในประกาศนี้
รอบระยะบั ญ ชี หมายความว่า รอบระยะเวลาบัญ ชีนับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม และ
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปีถัดไป”
๓. ให้ยกเลิกความใน ๓. ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทา
บัญชี และรายงานงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๓. ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่รอบระยะบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป”
๔. ให้ยกเลิกความใน ๔. ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทา
บัญชี และรายงานงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๔. ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจัด ท าแบบรายงานการตรวจสอบของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาตและแบบรายงานงบการเงินของกองทุนประเภทต่างๆ เมื่อสิ้นงวดบัญชีหนึ่งๆ ดังนี้
(๑) แบบ รกอ. ๕/๑
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(๒) แบบ รกอ. ๕/๒
งบแสดงฐานะการเงินรวม
(๓) แบบ รกอ. ๕/๒.๑
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนทั่วไป
(๔) แบบ รกอ. ๕/๒.๒
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนทรัพย์สินถาวร

๒
(๕) แบบ รกอ. ๕/๒.๓
(๖) แบบ รกอ. ๕/๒.๔
(๗) แบบ รกอ. ๕/๒.๕
(๘) แบบ รกอ. ๕/๒.๖
(๙) แบบ รกอ. ๕/๒.๗
(๑๐) แบบ รกอ. ๕/๓
(๑๑) แบบ รกอ. ๕/๓.๑
(๑๒) แบบ รกอ. ๕/๓.๒
(๑๓) แบบ รกอ. ๕/๓.๓
(๑๔) แบบ รกอ. ๕/๓.๔
(๑๕) แบบ รกอ. ๕/๓.๕
(๑๖) แบบ รกอ. ๕/๓.๖
(๑๗) แบบ รกอ. ๕/๓.๗
(๑๘) แบบ รกอ. ๕/๔
(๑๙) แบบ รกอ. ๕/๕
(๒๐) แบบ รกอ. ๕/๖
(๒๑) แบบ รกอ. ๕/๗
(๒๒) แบบ รกอ. ๕/๘
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งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนวิจัย
งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนห้องสมุดและ
เทคโนโลยี
งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนพัฒนาบุคลากร
งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนสงเคราะห์
งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนคงเงินต้นหรือ
กองทุนอื่น
งบรายได้ค่าใช้จ่ายรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสมรวม
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนทั่วไป
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนทรัพย์สินถาวร
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนวิจัย
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนพัฒนาบุคลากร
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนสงเคราะห์
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนคงเงินต้นหรือกองทุนอื่น
งบกระแสเงินสดรวม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายละเอียดรายได้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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๓
๕. ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดที่ปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาเป็นเดือนสิงหาคมแล้ว
ให้จัดทาบัญชีในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย
๖. การจัดทางบการเงินตามระบบบัญชีกองทุนให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการ ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาบัญชี
และรายงานงบการเงินประจาปี
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แบบ รกอ. 5/1

เสนอ สภา………(ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)……………..
รายงานต่ องบการเงิน
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของ (ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ .. ........ 25.. งบรายได้ ค่าใช้ จ่ายรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม
งบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งรวมถึงงบการเงินแต่ละกองทุน หมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิ ดชอบของผูบ้ ริ หารสถาบันต่องบการเงิ น
อธิการบดีเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดทา
บัญ ชี แ ละรายงานงบการเงิน ประจ าปี ของสถาบัน อุด มศึกษาเอกชน พ.ศ. .... ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญ ญัติส ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
และที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผ้ บู ริหารสถาบันพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กาหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
ด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมถึงการประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้ อมูล ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ของ
งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
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พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควร
ของสถาบันเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสถาบัน การตรวจสอบรวมถึง การประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารสถาบันใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีที่จดั ทาขึ ้นโดยผู้บริหารสถาบัน รวมทังการประเมิ
้
นการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็ น ว่า งบการเงิ น ข้ างต้ น นี แ้ สดงฐานะการเงิ นของ (ระบุชื่ อสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชน)
ณ วันที่ .. ...... พ.ศ. 25.. และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ อง
ตามที่ ค วรในสาระส าคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีและรายงานงบการเงินประจาปี ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. .... ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ

(ลายมือชื่อ)..................................
(.....................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่..............
ชื่อและที่ตงส
ั ้ านักงาน.....................................
วันที่..............................

หมายเหตุ : ในกรณี ที่ มี ค วามเห็ น ต่า งจากรายงานแบบไม่มี เงื่ อ นไขให้ ใช้ รูป แบบรายงานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ กาหนด
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(ชื่อสถาบัน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ .... ............... 25.. (ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

แบบ รกอ. 5/2

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้นักศึกษา
ลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
รายได้ ค้างรับ
ค่าใช้ จา่ ยล่วงหน้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคาร
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
หนังสือ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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25..(ปี ปั จจุบนั )

25..(ปี ที่ผ่านมา)

หนีส้ ินและเงินกองทุน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นๆ
เจ้ าหนี ้
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินยืมจากผู้รับใบอนุญาตระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
รายได้ รับล่วงหน้ า
เงินประกันความเสียหาย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
ทุนการศึกษาของนักศึกษาค้ างจ่าย
เงินกองทุนเลี ้ยงชีพบุคลากรค้ างจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนาบุคลากรค้ างจ่าย
เงินผลประโยชน์ค้างจ่ายแก่ผ้ รู ับใบอนุญาต
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นๆ
______________
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
______________
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินยืมจากผู้รับใบอนุญาตระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกองทุนเลี ้ยงชีพบุคลากร
ภาระผูกพันผลประโยชน์บคุ ลากร
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
______________
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
______________
รวมหนี ้สิน
______________
เงินกองทุน
ทุนจากผู้รับใบอนุญาต
กองทุนทัว่ ไป
กองทุนทรัพย์สินถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้ นหรือกองทุนอื่น
______________
รวมทุนจากผู้รับใบอนุญาต
______________

______________
______________

______________
______________
______________

______________
______________
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25..(ปี ปั จจุบนั )

25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________
______________

______________
______________

______________
______________

______________
______________

______________
______________

______________
______________

ทุนจากการได้ รับบริจาค
กองทุนทัว่ ไป
กองทุนทรัพย์สินถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้ นหรือกองทุนอื่น
รวมทุนจากการบริจาค
ทุนสะสม
กองทุนทัว่ ไป
กองทุนทรัพย์สินถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้ นหรือกองทุนอื่น
รวมทุนสะสม
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน…………………………
รวมเงินกองทุน
รวมหนี ้สินและเงินกองทุน
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(ชื่อสถาบัน)
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนทัว่ ไป
ณ วันที่ .... ............... 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

แบบ รกอ. 5/2.1

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้นักศึกษา
ลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
สินค้ าคงเหลือ
รายได้ ค้างรับ
ค่าใช้ จา่ ยล่วงหน้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

280
280

7
25..(ปี ปั จจุบนั )

25..(ปี ที่ผ่านมา)

หนีส้ ินและเงินกองทุน
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นๆ
เจ้ าหนี ้
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินยืมจากผู้รับใบอนุญาตระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
รายได้ รับล่วงหน้ า
เงินประกันความเสียหาย
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
เงินกองทุนเลี ้ยงชีพบุคลากรค้ างจ่าย
เงินผลประโยชน์ค้างจ่ายแก่ผ้ รู ับใบอนุญาต
เจ้ าหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
______________
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
______________
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินยืมจากผู้รับใบอนุญาตระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกองทุนเลี ้ยงชีพบุคลากร
ภาระผูกพันผลประโยชน์บคุ ลากร
______________
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
______________
รวมหนี ้สิน
______________
เงินกองทุน
ทุนจากผู้รับใบอนุญาต
ทุนจากการได้ รับบริจาค
ทุนสะสม
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน….................
______________
รวมเงินกองทุน
______________
รวมหนี ้สินและเงินกองทุน
______________

______________
______________

______________
______________
______________

______________
______________
______________
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(ชื่อสถาบัน)
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนทรัพย์สินถาวร
ณ วันที่ .... ............... 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

แบบ รกอ. 5/2.2

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคาร
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์การศึกษาและสานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

หนีส้ ินและเงินกองทุน
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้
เจ้ าหนี ้-กองทุนต่างๆ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
................................
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
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25..(ปี ปั จจุบนั )

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

เงินกองทุน
ทุนจากผู้รับใบอนุญาต
ทุนจากการได้ รับบริจาค
ทุนสะสม
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน...........................
รวมเงินกองทุน
รวมหนี ้สินและเงินกองทุน

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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(ชื่อสถาบัน)
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนวิจยั
ณ วันที่ ..... ............... 25..(ปี ปั จจุบนั )
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์เพื่อการวิจยั
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

25..(ปี ปั จจุบนั )

แบบ รกอ. 5/2.3

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

หนีส้ ินและเงินกองทุน
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้
เจ้ าหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน.
................................
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
เงินกองทุน
ทุนจากผู้รับใบอนุญาต
ทุนจากการได้ รับบริจาค
ทุนสะสม
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน…………………
รวมเงินกองทุน
รวมหนี ้สินและเงินกองทุน
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(ชื่อสถาบัน)
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี
ณ วันที่ ..... ............... 25.. (ปี ปั จจุบนั )
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนังสือ
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด
สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

25..(ปี ปั จจุบนั )

แบบ รกอ. 5/2.4

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

_____________

หนีส้ ินและเงินกองทุน
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้
เจ้ าหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
................................
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
เงินกองทุน
ทุนจากผู้รับใบอนุญาต
ทุนจากการได้ รับบริจาค
ทุนสะสม
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน.......................
รวมเงินกองทุน
รวมหนี ้สินและเงินกองทุน
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(ชื่อสถาบัน)
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนพัฒนาบุคลากร
ณ วันที่ ..... ............... 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

แบบ รกอ. 5/2.5

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
…………………
รวมสินทรัพย์

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

หนีส้ ินและเงินกองทุน
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้
เจ้ าหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
ค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนาบุคลากรค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
................................
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
เงินกองทุน
ทุนจากผุ้รับใบอนุญาต
ทุนจากการได้ รับบริจาค
ทุนสะสม
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน………………..
รวมเงินกองทุน
รวมหนี ้สินและเงินกองทุน
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(ชื่อสถาบัน)
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนสงเคราะห์
ณ วันที่ ..... ............... 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

แบบ รกอ. 5/2.6

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
…………………
รวมสินทรัพย์

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

หนีส้ ินและเงินกองทุน
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้
เจ้ าหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
ทุนการศึกษาของนักศึกษาค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
………………………………
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
เงินกองทุน
ทุนจากผู้รับใบอนุญาต
ทุนจากการได้ รับบริจาค
ทุนสะสม
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน...................
รวมเงินกองทุน
รวมหนี ้สินและเงินกองทุน
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แบบ รกอ. 5/2.7

(ชื่อสถาบัน)
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนคงเงินต้ นหรื อกองทุนอื่น
ณ วันที่ ..... ............... 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
…………………
รวมสินทรัพย์

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

_____________

หนีส้ ินและเงินกองทุน
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้
เจ้ าหนี ้ - กองทุนต่าง ๆ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
................................
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
เงินกองทุน
ทุนจากผู้รับใบอนุญาต
ทุนจากการได้ รับบริจาค
ทุนสะสม
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน……………. …
รวมเงินกองทุน
รวมหนี ้สินและเงินกองทุน

288
288

15
แบบ รกอ 5/3
(ชื่อสถาบัน).......... .
งบรายได้ คา่ ใช้ จ่ายรวม และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงทุนสะสมรวม
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ ...... ................... 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )
รายได้
รายได้ จากการดาเนินงาน :
รายได้ จากการเรี ยนการสอน [แบบ รกอ.5/6)]
รายได้ จากการวิจยั [แบบ รกอ.5/6)]
รายได้ จากการบริการทางวิชาการ [แบบ รกอ.5/6)]
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้ จากการบริจาค
ดอกเบี ้ยรับและเงินปั นผลรับ
รายได้ อื่น
เงินอุดหนุนจากการวิจยั
ดอกผลจากเงินบริจาค
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ
ค่าเช่ารับ
…………
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยอาคารและสถานที่ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) [แบบ รกอ.5/7)]
ค่าใช้ จา่ ยการเรียนการสอน [แบบ รกอ.5/7)]
ค่าใช้ จา่ ยการบริหาร [แบบ รกอ.5/7)]
ค่าใช้ จา่ ยในการวิจยั [แบบ รกอ.5/7)]
ค่าใช้ จา่ ยในการบริการทางวิชาการ
ค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนาบุคลากร
ทุนการศึกษาอาจารย์
ทุนการศึกษาเจ้ าหน้ าที่
ค่าใช้ จา่ ยอบรมสัมมนาอาจารย์
ค่าใช้ จา่ ยอบรมสัมมนาเจ้ าหน้ าที่
รางวัลอาจารย์
รางวัลเจ้ าหน้ าที่

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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25..(ปี ปั จจุบนั )

25..(ปี ที่ผ่านมา)

ทุนการศึกษาของนักศึกษา
รางวัลนักศึกษา
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือต่างๆ
ค่าสมาชิกวารสาร
ค่าเสื่อมราคา :
อาคาร
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์การวิจยั
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด
ยานพาหนะ
หนังสือ
ค่าตัดจาหน่าย
ต้ นทุนทางการเงิน และหรือดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเลี ้ยงชีพบุคลากร
เงินค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์บคุ ลากร

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

______________

______________

รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ สงู (ต่า) กว่าค่าใช้ จา่ ยงวดบัญชีนี ้
ทุนสะสมต้ นปี

______________

______________

______________

______________

หัก เงินผลประโยชน์จดั สรรให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต
ทุนสะสมสิ ้นปี

______________

______________

______________

______________
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แบบ รกอ. 5/3.1
(ชื่อสถาบัน)
งบรายได้ คา่ ใช้ จ่าย และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงทุนสะสม - กองทุนทัว่ ไป
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ ..... ............... 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )
รายได้
รายได้ จากการดาเนินงาน :
รายได้ จากการเรียนการสอน [แบบ รกอ. 5/6]
รายได้ จากการบริการทางวิชาการ [แบบ รกอ. 5/6]
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้ จากการบริจาค
ดอกเบี ้ยรับ และเงินปั นผลรับ
รายได้ อื่น
ดอกผลจากเงินบริจาค
ค่าเช่ารับ
..............
รวมรายได้

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยอาคารและสถานที่ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) [แบบ รกอ.5/7]
ค่าใช้ จา่ ยการเรียนการสอน [แบบ รกอ.5/7)]
ค่าใช้ จา่ ยการบริหาร [แบบ รกอ.5/7)]
ค่าใช้ จา่ ยในการบริการทางวิชาการ
ค่าตัดจาหน่าย
ต้ นทุนทางการเงิน และหรือดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเลี ้ยงชีพบุคลากร
เงินค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ บคุ ลากร

.........................
รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ สงู (ต่า)กว่าค่าใช้ จา่ ยงวดบัญชีนี ้
ทุนสะสมต้ นปี
รายได้ สงู (ต่า)กว่าค่าใช้ จา่ ยในปั จจุบนั
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25..(ปี ปั จจุบนั )
หักเงินชดใช้ ยอดเดบิตในบัญชีทนุ สะสม
กองทุนทรัพย์สินถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้ นหรือกองทุนอื่น
ทุนสะสมสิ ้นปี ก่อนหักเงินจัดสรรจากรายได้ สทุ ธิของปี ก่อน
หักเงินจัดสรรจากรายได้ สทุ ธิของปี ก่อน
กองทุนทรัพย์สินถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้ นหรือกองทุนอื่น
เงินผลประโยชน์จดั สรรให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต (ถ้ ามี)
ทุนสะสมสิ ้นปี ก่อนหักเงินอุดหนุนจากทุนสะสมของกองทุนทัว่ ไป
หักเงินอุดหนุนจากทุนสะสมของกองทุนทัว่ ไป(ถ้ ามี)
กองทุนทรัพย์สินถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้ นหรือกองทุนอื่น
ทุนสะสมสิ ้นปี

25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________
______________

______________
______________
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แบบ รกอ. 5/3.2
(ชื่อสถาบัน)
งบรายได้ คา่ ใช้ จ่าย และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงทุนสะสม - กองทุนทรัพย์สนิ ถาวร
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ ..... ............... 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

รายได้
เงินจัดสรรจากกองทุนทัว่ ไป-เพื่อซื ้อสินทรัพย์
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทัว่ ไป
รายได้ จากการบริ จาค
ดอกเบี ้ยรับ และเงินปั นผลรับ
รายได้ อื่น
ดอกผลจากเงินบริ จาค
ค่าเช่ารับ
............
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าเสือ่ มราคา
อาคาร
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ค่าตัดจาหน่าย
ต้ นทุนทางการเงิน และหรื อดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
.........................
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ สงู (ต่า) กว่าค่าใช้ จ่าย
ทุนสะสมต้ นปี
ทุนสะสมสิ ้นปี ก่อนเงินชดใช้
เงินชดใช้ ยอดเดบิต (ถ้ ามี) จากกองทุนทัว่ ไป
ทุนสะสมสิ ้นปี

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

_____________
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แบบ รกอ. 5/3.3
(ชื่อสถาบัน)
งบรายได้ คา่ ใช้ จ่าย และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงทุนสะสม - กองทุนวิจยั
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ ..... ................ 25..(ปี ปั จจุบนั )
รายได้
เงินจัดสรรจากกองทุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทัว่ ไป
รายได้ จากการวิจยั [แบบ รกอ. 5/6]
รายได้ จากการบริ จาค
ดอกเบี ้ยรับ และเงินปั นผลรับ
เงินอุดหนุนจากการวิจยั
รายได้ อื่น
ดอกผลจากเงินบริ จาค
...................
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการวิจยั [แบบ รกอ. 5/7]
ค่าเสือ่ มราคา
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์การวิจยั
ค่าตัดจาหน่าย
ต้ นทุนทางการเงิน และหรื อดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
............................
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ สงู (ต่า) กว่าค่าใช้ จ่าย
ทุนสะสมต้ นปี
ทุนสะสมสิ ้นปี ก่อนเงินชดใช้
เงินชดใช้ ยอดเดบิต (ถ้ ามี) จากกองทุนทัว่ ไป
ทุนสะสมสิ ้นปี

25..(ปี ปั จจุบนั )

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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แบบ รกอ. 5/3.4
(ชื่อสถาบัน)
งบรายได้ คา่ ใช้ จ่าย และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงทุนสะสม - กองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ ..... ................ 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

รายได้
เงินจัดสรรจากกองทุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทัว่ ไป
รายได้ จากการบริ จาค
ดอกเบี ้ยรับ และเงินปั นผลรับ
รายได้ อื่น
ดอกผลจากเงินบริ จาค
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสมาชิกวารสาร......
ค่าเสือ่ มราคา
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด
หนังสือ
ค่าตัดจาหน่าย
ต้ นทุนทางการเงิน และหรื อดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
...............................
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ สงู (ต่า) กว่าค่าใช้ จ่าย
ทุนสะสมต้ นปี
ทุนสะสมสิ ้นปี ก่อนเงินชดใช้
เงินชดใช้ ยอดเดบิต (ถ้ ามี) จากกองทุนทัว่ ไป
ทุนสะสมสิ ้นปี

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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แบบ รกอ. 5/3.5
(ชื่อสถาบัน)
งบรายได้ คา่ ใช้ จ่ายและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงทุนสะสม - กองทุนพัฒนาบุคลากร
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ ..... ................. 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

รายได้
เงินจัดสรรจากกองทุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทัว่ ไป
รายได้ จากการบริ จาค
ดอกเบี ้ยรับ และเงินปั นผลรับ
รายได้ อื่น
ดอกผลจากเงินบริ จาค
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาบุคลากร :
ทุนการศึกษาอาจารย์
ทุนการศึกษาเจ้ าหน้ าที่
ค่าใช้ จ่ายอบรมสัมมนาอาจารย์
ค่าใช้ จ่ายอบรมสัมมนาเจ้ าหน้ าที่
รางวัลคณาจารย์
รางวัลเจ้ าหน้ าที่
ต้ นทุนทางการเงิน และหรื อดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
.........................
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ สงู (ต่า) กว่าค่าใช้ จ่าย
ทุนสะสมต้ นปี
ทุนสะสมสิ ้นปี ก่อนเงินชดใช้
เงินชดใช้ ยอดเดบิต (ถ้ ามี) จากกองทุนทัว่ ไป
ทุนสะสมสิ ้นปี

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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แบบ รกอ. 5/3.6
(ชื่อสถาบัน)
งบรายได้ คา่ ใช้ จ่าย และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงทุนสะสม - กองทุนสงเคราะห์
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ ..... ................. 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

รายได้
เงินจัดสรรจากกองทุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทัว่ ไป
รายได้ จากการบริ จาค
ดอกเบี ้ยรับ และเงินปั นผลรับ
รายได้ อื่น
ดอกผลจากเงินบริ จาค
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ทุนการศึกษาของนักศึกษา
รางวัลนักศึกษา
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือต่างๆ
ต้ นทุนทางการเงิน และหรื อดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
.........................
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ สงู (ต่า) กว่าค่าใช้ จ่าย
ทุนสะสมต้ นปี
ทุนสะสมสิ ้นปี ก่อนเงินชดใช้
เงินชดใช้ ยอดเดบิต(ถ้ ามี) จากกองทุนทัว่ ไป
ทุนสะสมสิ ้นปี

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

297
297

24
แบบ รกอ. 5/3.7
(ชื่อสถาบัน)
งบรายได้ คา่ ใช้ จ่าย และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงทุนสะสม - กองทุนคงเงินต้ นหรื อกองทุนอื่น
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ ..... ................. 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

รายได้
เงินจัดสรรจากกองทุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทัว่ ไป
รายได้ จากการบริ จาค
ดอกเบี ้ยรับ และเงินปั นผลรับ
รายได้ อื่น
ดอกผลจากเงินบริ จาค
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน และหรื อดอกเบี ้ยจ่าย
...................................
ค่าใช้ จ่ายอื่น
……………………….
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ สงู (ต่า) กว่าค่าใช้ จ่าย
ทุนสะสมต้ นปี
ทุนสะสมสิ ้นปี ก่อนเงินชดใช้
เงินชดใช้ ยอดเดบิต (ถ้ ามี) จากกองทุนทัว่ ไป
ทุนสะสมสิ ้นปี

หน่วย : บาท
25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

298
298

25
แบบ รกอ. 5/4
(ชื่อสถาบัน)
งบกระแสเงินสดรวม
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ ..... ............... 25..(ปี ปั จจุบนั )

25..(ปี ปั จจุบนั )

25..(ปี ที่ผ่านมา)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้ สงู (ต่า)กว่าค่าใช้ จ่าย
ปรับกระทบเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจาหน่าย
สินค้ าเหลือลดลง(เพิ่มขึ ้น)
ลูกหนี ้-นักศึกษาลดลง(เพิ่มขึ ้น)
ลูกหนี ้-อื่นลดลง(เพิ่มขึ ้น)
ค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ าลดลง(เพิ่มขึ ้น)
รายได้ ค้างรับลดลง(เพิ่มขึ ้น)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ ้น)
เจ้ าหนี ้เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินผลประโยชน์ค้างจ่ายแก่ผ้ รู ับใบอนุญาตเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินกองทุนเลี ้ยงชีพบุคลากรค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
ภาระผูกพันผลประโยชน์บคุ ลากรเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
ค่าใช้ จ่ายในพัฒนาบุคลากรค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
ทุนการศึกษาของนักศึกษาค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกองทุนเลี ้ยงชีพบุคลากรเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
รายได้ รับล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินประกันความเสียหายเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
_____________
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
_____________

_____________
_____________

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง(เพิ่มขึ ้น)
เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ ้น)
ขาย(ซื ้อ)สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง(เพิ่มขึ ้น)
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมลงทุน

_____________
_____________

_____________
_____________
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25..(ปี ปั จจุบนั )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นๆ เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
รับเงิน(ชาระเงิน)กู้ยืมระยะสัน้
เงินยืมจากผู้รับใบอนุญาตระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
รับเงิน(ชาระเงิน)ยืมจากผู้รับใบอนุญาตระยะยาว
รับเงิน(ชาระเงิน)กู้ยืมระยะยาว
รับเงินลงทุนเพิ่ม
รับเงินบริ จาคที่ใช้ ได้ แต่ดอกผล
เงินผลประโยชน์จ่ายให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต
_____________
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
_____________
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้ นงวด
_____________
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ ้นงวด
_____________

25..(ปี ที่ผ่านมา)

_____________
_____________
_____________
_____________
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แบบ รกอ. 5/5

ชื่อสถาบัน................
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
..... ................. 25..
หมายเหตุ 1 - ลักษณะของบัญชีเงินกองทุน
(ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)........ ใช้ วิธีบญ
ั ชีเงินกองทุน (Fund Accounting) ซึง่ เป็ นวิธีการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปสาหรับสถาบันการศึกษา โดยมีเงินกองทุนทัว่ ไป เงินกองทุนทรัพย์สินถาวร เงินกองทุนวิจัย เงินกองทุน
ห้ องสมุดและเทคโนโลยี เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร เงินกองทุนสงเคราะห์ และเงินกองทุนคงเงินต้ นหรื อกองทุนอื่น
แต่ละกองทุนมีบญ
ั ชีดลุ ในตัวเอง (Self-Balancing) ซึ่งนามาประกอบเป็ นงบการเงินรวมได้ ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนทรัพย์สนิ ถาวร เว้ นแต่คา่ เสือ่ มราคาของครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด หนังสือ และครุภณ
ั ฑ์และ
อุปกรณ์วิจยั ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี และค่าใช้ จ่ายของกองทุนวิจยั ตามลาดับ
หมายเหตุ 2 - นโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
เป็ นหลัก การบัญ ชี ที่ สถาบันอุด มศึก ษาเอกชนได้ เลือ กใช้ เป็ นแนวปฏิบัติ โดยได้ พิ จ ารณาตามความ
เหมาะสมของสถาบันนัน้ เช่น
การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
.................................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………….
สินทรัพย์และค่าเสือ่ มราคา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบันทึกในราคาทุนที่ได้ มา
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนที่เกี่ยวข้ องตามวิธีเ ส้ นตรงตามระยะเวลา ดังต่อไปนี ้
อาคารถาวร
ร้ อยละ 2.5 - 6.5
ต่อปี
อาคารชัว่ คราว
ร้ อยละ 6.5 - 12.5 ต่อปี
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
ร้ อยละ 20 - 25
ต่อปี
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ร้ อยละ 20 - 33
ต่อปี
หนังสือ
ร้ อยละ 20 - 33
ต่อปี
ยานพาหนะ
ร้ อยละ 12.5 - 20
ต่อปี
สินทรัพย์ทางปั ญญาบันทึกในราคาทุน และตัดบัญชีเป็ นค่าใช้ จ่ายตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
(ภายหลังจากการรับรู้ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ สถาบันอาจเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมและเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรม
ในท้ ายแบบ รกอ. 5/8)

28
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
............(.ให้ ถือตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป).................................................................
หมายเหตุ 3 - รายละเอียดของรายการในงบการเงิน
เป็ นการเปิ ดเผยรายละเอียดเพิ่ ม เติ ม สาหรั บ รายการที่ ปรากฏในงบการเงิ น เช่ น สิน ทรั พ ย์ หนี ส้ ิน
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และเงินกองทุนรวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์แก่ผ้ รู ับใบอนุญาต(ถ้ ามี) และการสารองต่างๆ
นอกเหนือจากที่กาหนดในแบบ รกอ.5/6-5/8

หมายเหตุ 4 -ภาระผูกพัน
เป็ นการเปิ ดเผยภาระผูกพันที่เป็ นพันธะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภาระผูกพันนี ้อาจจะเป็ นการนา
สินทรัพย์ไปเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน การทาสัญญาผูกพันและข้ อตกลงต่างๆ
หมายเหตุ 5 - หนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ า
เป็ นการเปิ ดเผยหนี ้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภายหน้ า
หมายเหตุ 6 - เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เป็ นการเปิ ดเผยเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เหตุการณ์นี ้มีผล
ให้ ต้องปรับปรุงงบการเงิน รวมทังเป็
้ นข้ อมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
โดยไม่มีผลต้ องปรับปรุ งงบการเงิน แต่ต้องเปิ ดเผยให้ ทราบถึงสถานการณ์ นนในหมายเหตุ
ั้
ประกอบงบการเงิน
เช่น ความเสียหายเนื่องจากไฟไหม้ หรื อน ้าท่วมภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เป็ นต้ น
หมายเหตุอ่ ืนๆ(ถ้ ามี)
เป็ นข้ อมูลอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็ นประโยชน์แก่บคุ คลที่ใช้ งบการเงิน และให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และตามหลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีและรายงานงบการเงินประจาปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....
ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
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แบบ รกอ. 5/6

(ชื่อสถาบัน)
รายละเอียดรายได้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ ..... ............... 25..(ปี ปั จจุบนั )
25..(ปี ปั จจุบนั )

รายได้ จากการเรียนการสอน
รายได้ คา่ เล่าเรี ยนระดับปริ ญญาตรี
รายได้ คา่ เล่าเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา
รายได้ คา่ บารุง
รายได้ คา่ ธรรมเนียม
รายได้ คา่ ปรับ
...................................
รวมรายได้ จากการเรี ยนการสอน
รายได้ จากการวิจัย
เงินอุดหนุนเพื่อการวิจยั
รายได้ ให้ เช่าอุปกรณ์เพื่อการวิจยั
รายได้ จากผลงานวิจยั
............................
รวมรายได้ จากการวิจยั
รายได้ จากการบริการทางวิชาการ
รายได้ คา่ ลงทะเบียนสัมมนา
รายได้ ให้ เช่าสถานที่จดั ฝึ กอบรม
รายได้ เป็ นที่ปรึกษา
............................
รวมรายได้ จากการบริ การทางวิชาการ
รายได้ และผลประโยชน์ อ่ ืนๆ
...............................

25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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แบบ รกอ. 5/7

(ชื่อสถาบัน)
รายละเอียดค่าใช้ จา่ ย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ ..... ............... 25..(ปี ปั จจุบนั )
ค่ าใช้ จ่ายอาคารและสถานที่
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร
ค่าไฟฟ้ า น ้าประปา และอื่น ๆ
ค่ารักษาความสะอาด
ค่าเบี ้ยประกันภัย
...................................
รวมค่าใช้ จ่ายอาคารและสถานที่
ค่ าใช้ จ่ายการเรียนการสอน
เงินเดือนและค่าจ้ างอาจารย์ประจา
เงินเดือนและค่าจ้ างอาจารย์พิเศษ
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าใช้ จ่ายในการสัมมนาการเรี ยนการสอน
............................
รวมค่าใช้ จ่ายการเรี ยนการสอน
ค่ าใช้ จ่ายการบริหาร
เงินเดือนและค่าจ้ างฝ่ ายบริ หารและเจ้ าหน้ าที่
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์
ค่าใช้ จ่ายสือ่ สาร
ค่าพาหนะและเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายประชาสัมพันธ์
ค่ารับรอง
.........................
ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้ จ่ายการบริ หาร

25..(ปี ปั จจุบนั )

25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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25..(ปี ปั จจุบนั )

ค่ าใช้ จ่ายในการวิจัย
ค่าตอบแทนผู้วิจยั
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจยั
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง
ค่าเช่าสถานที่
ค่าพิมพ์ผลงานวิจยั
.........................
ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้ จ่ายในการวิจยั
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
…………

25..(ปี ที่ผ่านมา)

______________

______________

______________

______________
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แบบ รกอ. 5/8
(ชื่อสถาบัน)
รายละเอียดสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ ..... ................. 25..(ปี ปั จจุบัน)
25..(ปี ปั จจุบนั )

ที่ดิน
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
อาคาร
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – อาคาร
ยอดต้ นปี
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
อาคาร - สุทธิ
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ยอดต้ นปี
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา - สุทธิ

25..(ปี ที่ผ่านมา)

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________
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25..(ปี ปั จจุบนั )

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ยอดต้ นปี
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - สุทธิ
อุปกรณ์การศึกษา
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – อุปกรณ์การศึกษา
ยอดต้ นปี
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
อุปกรณ์การศึกษา - สุทธิ

25..(ปี ที่ผ่านมา)

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________
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25..(ปี ปั จจุบนั )

อุปกรณ์สานักงาน
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – อุปกรณ์สานักงาน
ยอดต้ นปี
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
อุปกรณ์สานักงาน - สุทธิ
ครุภณ
ั ฑ์ห้องอาหาร
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – ครุภณ
ั ฑ์ห้องอาหาร
ยอดต้ นปี
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ครุภณ
ั ฑ์ห้องอาหาร - สุทธิ

25..(ปี ที่ผ่านมา)

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________
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25..(ปี ปั จจุบนั )

ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องพยาบาล
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องพยาบาล
ยอดต้ นปี
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องพยาบาล - สุทธิ
ยานพาหนะ
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – ยานพาหนะ
ยอดต้ นปี
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ยานพาหนะ - สุทธิ

25..(ปี ที่ผ่านมา)

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________
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25..(ปี ปั จจุบนั )

ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด
ยอดต้ นปี
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด - สุทธิ
หนังสือ
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสม – หนังสือ
ยอดต้ นปี
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
หนังสือ - สุทธิ

25..(ปี ที่ผ่านมา)

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________

310
310

37
25..(ปี ปั จจุบนั )

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ยอดต้ นปี
ยอดเพิ่มระหว่างปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
ค่าตัดจาหน่ายสะสม – สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ยอดต้ นปี
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ยอดลดระหว่างปี
ยอดสิ ้นปี
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
ข้ อมุลเพิ่มเติมเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(ถ้ ามี)
................................................................................
................................................................................
................................................................................

25..(ปี ที่ผ่านมา)

_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________
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หลักการและวิธีการจัดทางบการเงินตามระบบบัญชีกองทุน
ก. หลักการ
การบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใช้ วิธีบญ
ั ชีเงินกองทุน โดยแต่ละกองทุนมีวิธีบนั ทึก
รายการตามหลักบัญชีคู่ และมีบญ
ั ชีดลุ ในตัวเอง ซึง่ อาจนามาประกอบเป็ นงบการเงินรวมได้
กองทุนต่างๆ ที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ประกอบด้ วย
1. กองทุนทัว่ ไป ได้ แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จดั สรรไว้ เพื่อใช้ ในการดาเนินกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. กองทุน ทรั พ ย์ สิ น ถาวร ได้ แ ก่ ทรั พ ย์ สิ น ถาวรทุก ประเภทที่ ใ ช้ ใ นการดาเนิ น งานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็ นส่วนรวม รวมทังเงิ
้ นที่จดั สรรไว้ เพื่อจัดหาเพิ่มเติม ในการก่อสร้ างและ
ดัดแปลงทรัพย์สินถาวรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ ดีขึ ้น แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินถาวรที่เป็ นของ
กองทุนอื่นโดยเฉพาะ
3. กองทุน วิจ ัย ได้ แ ก่ เงิน และทรัพ ย์สิน อื่น ที่จ ัด สรรไว้ เ พื่อ ใช้ ใ นการค้ น คว้ า หาความรู้
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจยั รวมทังการคิ
้
ดค้ นสิ่งประดิษฐ์
4. กองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี ได้ แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จัดสรรไว้ เพื่ อใช้ ซือ้ หนังสื อ
วารสาร สื่อการศึกษา อุปกรณ์ เครื่ องมือ เทคโนโลยี และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ ในห้ องสมุด
5. กองทุนพัฒนาบุคลากร ได้ แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จดั สรรไว้ เพื่อใช้ ในการให้ ทนุ การศึกษา
และการฝึ กอบรมแก่คณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทังนี
้ ้ ตามข้ อกาหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6. กองทุนสงเคราะห์ ได้ แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จดั สรรไว้ เพื่อใช้ ในการให้ ทนุ แก่นกั ศึกษา
และการสงเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้ องกับนักศึกษา การให้ สวัสดิการแก่คณาจารย์ประจาและเจ้ าหน้ าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการสงเคราะห์อื่นๆ ทังนี
้ ้ ตามข้ อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
7. กองทุนคงเงินต้ นหรื อกองทุนอื่น
กองทุนคงเงินต้ น ได้ แก่ เงินบริ จาคหรื อเงินที่ได้ รับจากแหล่งอื่นที่มีวตั ถุประสงค์ให้
ใช้ จา่ ยได้ แต่ดอกผลที่ไม่รวมอยูใ่ นกิจกรรมในกองทุนอื่นๆ อีก 6 กองทุน
กองทุนอื่น ได้ แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จดั สรรไว้ เพื่อใช้ ในวัตถุประสงค์อื่น ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกาหนดตามความจาเป็ นและเหมาะสม
บัญชีตา่ งๆ ของแต่ละกองทุนจาแนกได้ เป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ สินทรัพย์ หนี ้สิน เงินกองทุน
รายได้ และค่าใช้ จ่าย โดยนายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทต่างๆ ณ วันสิ ้นงวดบัญชีไปจัดทา
งบการเงินแยกตามกองทุนต่างๆ และงบการเงินรวมของทุกกองทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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งบการเงินของแต่ละกองทุน ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ คา่ ใช้ จา่ ย และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
งบการเงินรวมของทุกกองทุน ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงินรวม งบรายได้ คา่ ใช้ จา่ ย
รวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม และงบกระแสเงินสดรวม
รอบระยะเวลาบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม และสิ ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม ของปี ถัดไป
ข. วิธีการบันทึกบัญชี
การบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็ นระบบบัญชีกองทุนที่แต่ละกองทุนมีวิธีบนั ทึก
รายการตามหลักการบัญชีคทู่ ี่สมบูรณ์ในตัว เพื่อให้ สามารถทางบการเงินของแต่ละกองทุนได้ มูลค่า
ของสินทรัพย์ในการบันทึกบัญชีให้ ใช้ มลู ค่ายุตธิ รรม วิธีการบันทึกบัญชี มีดงั นี ้
1. เมื่อผู้รับใบอนุญาตนาเงินสด และ/หรื อสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
หนังสือ เป็ นต้ น มาลงทุนเมื่อเริ่ มแรกและภายหลังการเปิ ดดาเนินการ ให้ บนั ทึกบัญชีแยกตามประเภท
สินทรัพย์ และแยกแต่ละกองทุน การบันทึกบัญชีเป็ น ดังนี ้
สมุดบัญชีกองทุนทัว่ ไป
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร................................x
เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต.......................................................x
สมุดบัญชีกองทุนทรัพย์สินถาวร
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.......................................x
เดบิต สินทรัพย์(ระบุประเภท)................................x
(ยกเว้ นสินทรัพย์ที่บนั ทึกในกองทุนวิจยั , กองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี)
เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต...............................................................x
สมุดบัญชีกองทุนวิจยั
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร..............................................x
เดบิต ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์การวิจยั ......................................x
เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต.............................................................x
สมุดบัญชีกองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................................x
เดบิต หนังสือ................................................x
เดบิต ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด (อาจจะแยกบัญชีก็ได้ )........x
เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต.................................................................x
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สมุดบัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากร
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x
เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต.............................................................x
สมุดบัญชีกองทุนสงเคราะห์
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x
เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต............................................................x
สมุดบัญชีกองทุนอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x
เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต...............................................................x
2. เมื่อได้ รับบริจาคเงินและ/หรื อสินทรัพย์
2.1 กรณีที่ผ้ บู ริจาคไม่ระบุวตั ถุประสงค์ สามารถนาไปใช้ ได้ ทงจ
ั ้ านวนให้ บนั ทึกเป็ นรายได้
และถ้ าไม่ระบุให้ กองทุนใด ให้ บนั ทึกบัญชีเป็ นของกองทุนทัว่ ไป รายละเอียดการบันทึกบัญชี เป็ นดังนี ้
(1) บริจาคเป็ นเงินสด/เงินฝากธนาคาร
-บริ จาคโดยไม่ระบุให้ คงยอดเงินต้ น(ใช้ ได้ เฉพาะดอกผล)
สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวข้ อง
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร........................................x
เครดิต รายได้ จากการบริจาค...................................................................x
(2) บริจาคเป็ นสินทรัพย์
สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวข้ อง
-การบันทึกบัญชี เมื ่อรับบริ จาคสิ นทรัพย์
เดบิต สินทรัพย์(ระบุประเภท) รับจากการบริจาค...........x
เครดิต รายได้ จากการบริจาครอรับรู้...........................................................x
-การบันทึกบัญชี เมื ่อรับบริ จาคสิ นทรัพย์ทีด่ ิ นและอาคาร
เดบิต สินทรัพย์(ระบุประเภท) รับจากการบริจาค...........x
เครดิต ทุนจากการรับบริจาค...........................................................x
-การบันทึกบัญชี เมื ่อปิ ดบัญชี สิ้นงวด
เดบิต ค่าเสื่อมราคา(สินทรัพย์นน).................................x
ั้
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม(สินทรัพย์นน)
ั ้ .................................................x
เดบิต รายได้ จากการบริจาครอรับรู้.................................x
เครดิต รายได้ จากการบริจาค....................................................................x
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-การบันทึกบัญชี เมื ่อขายสิ นทรัพย์นนั้
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร........................................x
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม(สินทรัพย์นน).........................x
ั้
เดบิต รายได้ จากการบริจาค(ในกรณีรายได้ ต่ากว่าราคาสุทธิของสินทรัพย์).................................x
เครดิต สินทรัพย์(ระบุประเภท) รับจากการบริจาค....................................x
เครดิต รายได้ จากการบริจาค(ถ้ ารายได้ สงู กว่าราคาสุทธิของสินทรัพย์)...............x
เดบิต รายได้ จากการบริจาครอรับรู้.................................x
เครดิต รายได้ จากการบริจาค....................................................................x
2.2 กรณี เมื่อได้ รับเงินบริ จาค จานวนเกินกว่าที่คณะกรรมการกาหนด ตามมาตรา 62
แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (ต้ องทาแผนการใช้ จา่ ย) รายละเอียดการบันทึก
บัญชี เป็ นดังนี ้
สมุดบัญชีกองทุนทัว่ ไป
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.............................................x
เครดิต รายได้ จากการบริจาค..............................................................x
เดบิต ค่าใช้ จา่ ย ....(ตามแผน).............................................x
เครดิต ประมาณค่าใช้ จา่ ยจากเงินบริจาค.............................................x
เดบิต ประมาณค่าใช้ จา่ ยจากเงินบริจาค................................x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.............................................................x
2.3 เมื่อผู้บริ จาคเงิ นสด/เงินฝากธนาคารและสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่ที่ดินและอาคาร) ระบุให้
ใช้ ได้ เฉพาะดอกผล ให้ ถือเป็ นทุนจากการรับบริจาค รายละเอียดการบันทึกบัญชี เป็ นดังนี ้
สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวข้ อง
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท) จากการรับบริจาค.......................x
เครดิต ทุนจากการรับบริจาค.................................................................x
3. เมื่อมีการซื ้อสินทรัพย์
3.1 กรณีกองทุนทัว่ ไปจัดซื ้อเพื่อกองทุนอื่นและชาระเงินให้ ก่อน
สมุดบัญชีกองทุนทัว่ ไป
เดบิต ลูกหนี ้กองทุน (ระบุชื่อกองทุน).............................x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร............................................................x
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สมุดบัญชีกองทุนทรัพย์สินถาวร
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)....................................x
เครดิต เจ้ าหนี ้กองทุนทัว่ ไป....................................................................x
สมุดบัญชีกองทุนวิจยั
เดบิต ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์การวิจยั ..............................x
เครดิต เจ้ าหนี ้กองทุนทัว่ ไป.......................................................................x
สมุดบัญชีกองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี
เดบิต ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด.................................x
เดบิต หนังสือ.....................................x
เครดิต เจ้ าหนี ้กองทุนทัว่ ไป.......................................................................x
3.2 กรณีกองทุนประเภทต่างๆจัดซื ้อเอง
สมุดบัญชีกองทุนทรัพย์สินถาวร
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)............................................x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจ้ าหนี ้.........................................x
สมุดบัญชีกองทุนวิจยั
เดบิต ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์การวิจยั ........……...............x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจ้ าหนี ้............................................x
สมุดบัญชีกองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี
เดบิต ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด................................x
เดบิต หนังสือ....................................x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจ้ าหนี ้............................................x
4. เมื่อมีการยืมเงินระหว่างกองทุน
สมุดบัญชีกองทุนที่ก้ ยู ืม
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x
เครดิต เจ้ าหนี ้กองทุน (ระบุชื่อกองทุนที่ให้ ยืม)........................................x
สมุดบัญชีกองทุนที่ให้ ยืม
เดบิต ลูกหนี ้กองทุน (ระบุชื่อกองทุนที่ก้ ยู ืม)..............................x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร..............................................................x
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5. เมื่อมีการยืมเงินจากผู้รับใบอนุญาต
สมุดบัญชีกองทุนที่ยืม
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x
เครดิต เงินยืมจากผู้รับใบอนุญาตระยะยาว........................................x
6. เมื่อปรากฏว่ากองทุนทัว่ ไปมีรายได้ สงู กว่าค่าใช้ จา่ ยประจาปี ให้ โอนเงินไปชดใช้ ให้
กองทุนที่มียอดติดลบ ถือเป็ นรายการหักจากทุนสะสม ให้ บนั ทึกบัญชีดงั นี ้
สมุดบัญชีกองทุนทัว่ ไป
เดบิต ทุนสะสม..…........................................................x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจ้ าหนี ้กองทุน (ระบุชื่อกองทุน).................x
สมุดบัญชีกองทุนที่รับเงินชดเชย
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี ้กองทุนทัว่ ไป.……...............x
เครดิต ทุนสะสม.....................................................................................x
7. เมื่ อกองทุนทั่วไปจัดสรรเงินส่วนที่ เหลื อจากการชดใช้ ให้ กองทุนต่างๆตาม ข้ อ 6) ให้
บันทึกบัญชี ดังนี ้
7.1 เมื่อจัดสรรให้ กองทุนต่างๆที่ระบุในกฎหมาย(ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60)
สมุดบัญชีกองทุนทัว่ ไป
เดบิต ทุนสะสม...............................................x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจ้ าหนี ้กองทุน (ระบุชื่อกองทุน).......................x
สมุดบัญชีกองทุนที่รับเงินจัดสรร
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี ้กองทุนทัว่ ไป......................x
เครดิต เงินจัดสรรจากกองทุนทัว่ ไป..................................................................x
7.2 เมื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตที่ระบุในกฎหมาย(ไม่เกินร้ อยละ30)
สมุดบัญชีกองทุนทัว่ ไป
เดบิต ทุนสะสม..........................................x
เครดิต เงินผลประโยชน์ค้างจ่ายแก่ผ้ รู ับใบอนุญาต..............................x
เดบิต เงินผลประโยชน์ค้างจ่ายแก่ผ้ รู ับใบอนุญาต...........x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร..........................................................x
8. เมื่อกองทุนทัว่ ไปจะต้ องโอนเงินอุดหนุนให้ แก่กองทุนประเภทต่างๆเพื่อให้ สามารถ
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ รายละเอียดของการบันทึกบัญชี เป็ นดังนี ้
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สมุดบัญชีกองทุนทัว่ ไป
เดบิต เงินอุดหนุนจัดให้ แก่กองทุน (ระบุชื่อกองทุน)........……......x
เครดิต เจ้ าหนี ้กองทุน (ระบุชื่อกองทุน).....................................................x
(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่ออนุมตั เิ งินอุดหนุน)
เดบิต เจ้ าหนี ้กองทุน (ระบุชื่อกองทุน)........................................x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร................................................................x
(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อจ่ายเงินอุดหนุน)
เดบิต ทุนสะสม.......…................................................…......x
เครดิต เงินอุดหนุนจัดให้ แก่กองทุน (ระบุชื่อกองทุน)..................................x
(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อสิ ้นปี )
สมุดบัญชีกองทุนที่ได้ รับเงินอุดหนุน
เดบิต ลูกหนี ้กองทุนทัว่ ไป..........................................……......x
เครดิต เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทัว่ ไป...................................................x
(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อได้ รับอนุมตั เิ งินอุดหนุน)
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.................................................x
เครดิต ลูกหนี ้กองทุนทัว่ ไป.....................................................................x
(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อได้ รับเงินอุดหนุน)
เดบิต เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทัว่ ไป............................…......x
เครดิต รายได้ - เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทัว่ ไป.......................................x
(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อสิ ้นปี )
9. การคิดค่าเสื่อมราคาและการตัดจาหน่าย
9.1 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ หนังสือ
สมุดบัญชีกองทุนที่บนั ทึกสินทรัพย์นนๆ
ั้
เดบิต ค่าเสื่อมราคา (ระบุประเภทสินทรัพย์).............................x
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม (ระบุประเภทสินทรัพย์)........................................x
9.2 รายการตัดจาหน่าย
สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวข้ อง
เดบิต ค่าตัดจาหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน...............................x
เครดิต สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน...................................................................x
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ค. งบการเงิน
ณ วันสิ น้ งวดบัญ ชี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้ องจัดทางบการเงิน เพื่ อแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันสิ ้นงวด ผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม สาหรับงวดสิ ้นสุดวันเดียวกัน
ของแต่ล ะกองทุน และงบการเงิ น รวมเพื่ อแสดงฐานะการเงิน รวม ผลการดาเนิ น งานรวมและ
การเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม และกระแสเงินสดรวมของทุกกองทุน งบการเงินเหล่านี ้ประกอบด้ วย
1. งบแสดงฐานะการเงิน
1.1 งบแสดงฐานะการเงิน ของแต่ละกองทุน เป็ นงบที่จดั ทาขึ ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน
ของกองทุนนันๆ
้ โดยแสดงให้ เห็นว่ามีสินทรัพย์ หนี ้สิน และเงินกองทุนแต่ละประเภทเป็ นจานวน
เท่าใด สาหรับเงินกองทุนให้ แยกแสดงเป็ น 3 ประเภท คือ
-ทุนจากผู้รับใบอนุญาต ซึ่งประกอบด้ วย เงินและสินทรัพย์อื่นที่ระบุในข้ อกาหนด
เมื่อจัดตัง้ และที่จดั หามาเพิ่มเติมในภายหลัง
-ทุน จากการรับ บริ จ าค ซึ่ง ประกอบด้ วย ที่ ดิน และอาคารที่ ได้ รับ บริ จ าคหรื อ
เงินและสินทรัพย์อื่นที่มีผ้ บู ริ จาคหรื ออุทิศให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยระบุเงื่อนไขให้ ใช้ เฉพาะ
แต่ดอกผล
-ทุนสะสม ซึ่งประกอบด้ วย เงินและสินทรัพย์อื่นที่ได้ มาจากผลการดาเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผา่ นมา
1.2 งบแสดงฐานะการเงินรวม เป็ นงบที่จดั ทาขึ ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินรวมของ
ทุกกองทุนของสถาบัน หลังจากตัดรายการระหว่างกองทุนออกแล้ ว
2. งบรายได้ และค่าใช้ จา่ ย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
2.1 งบรายได้ และค่าใช้ จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของแต่ละกองทุน
เป็ นงบที่จดั ทาขึ ้นเพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้ จา่ ย และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของแต่ละกองทุน เพื่อแสดง
ให้ เห็นถึง รายได้ ค่าใช้ จา่ ย และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของกองทุนนัน้
2.2 งบรายได้ และค่าใช้ จ่ายรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม เป็ นงบที่
จัดทาขึ ้นเพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้ จ่าย และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของทุกกองทุนรวมกันหลังจาก
ตัดรายการระหว่างกองทุนออกแล้ ว เพื่อแสดงให้ เห็นรายได้ ค่าใช้ จา่ ย และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
รวมทุกกองทุนของสถาบัน
3. งบกระแสเงินสดรวม เป็ นงบที่ จัดทาขึน้ เพื่ อแสดงการเปลี่ ยนแปลงเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดในระหว่างงวดบัญชีของทุกกองทุน โดยแยกเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจ กรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากกิจกรรมเหล่านี ้เมื่อนาไปเพิ่ม(ลด)เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เมื่อต้ นงวดบัญชีจะเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวดบัญชี
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4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นข้ อมูลและรายการที่ ควรต้ องเปิ ดเผยเพิ่ม เติมจากที่
ปรากฏในงบการเงินที่กล่าวข้ างต้ น เพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจชัดเจนต่อผู้ใช้ งบการเงินของสถาบัน
หมายเหตุประกอบงบการเงินควรประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
1) ลักษณะของบัญชีเงินกองทุน เป็ นการอธิบายถึงหลักการบัญชีเงินกองทุน ซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างไปจากหลักการบัญชีที่ใช้ โดยทัว่ ไปในธุรกิจ
2) นโยบายบัญชีที่สาคัญ เป็ นหลักการบัญชีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ เลือกใช้
เป็ นแนวปฏิบตั ิโดยได้ พิจารณาตามความเหมาะสมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ เช่น การรับรู้
รายได้ และค่าใช้ จา่ ย การคิดค่าเสื่อมราคาและการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้ น
3) รายละเอียดของรายการในงบการเงิน เป็ นการเปิ ดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับ
รายการที่ ป รากฏในงบการเงิ น เช่ น สิ น ทรั พ ย์ หนี ส้ ิ น และเงิ น กองทุ น รวมถึ ง การจัด สรร
ผลประโยชน์แก่ผ้ รู ับใบอนุญาต(ถ้ ามี) และการสารองต่างๆ
4) ภาระผูกพัน เป็ นการเปิ ดเผยภาระผูกพันที่เป็ นพันธะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ภาระผูกพันนี อ้ าจจะเป็ นการนาสินทรัพ ย์ไปเป็ นหลักทรัพ ย์ค ้าประกัน การทาสัญญาผูกพันและ
ข้ อตกลงต่างๆ
5) หนี ้สินที่อาจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ า เป็ นการเปิ ดเผยหนี ้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภายหน้ า
6) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เป็ นการเปิ ดเผยเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้น
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึง่ เป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมที่แสดง
ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เหตุการณ์นี ้มีผลให้ ต้องปรับปรุงงบการเงิน
รวมทังเป็
้ นข้ อมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่มีผล
ต้ องปรับปรุงงบการเงิน แต่ต้องเปิ ดเผยให้ ทราบถึงสถานการณ์นนในหมายเหตุ
ั้
ประกอบงบการเงิน
เช่น ความเสียหายเนื่องจากไฟไหม้ หรื อน ้าท่วมภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เป็ นต้ น
7) ข้ อมูลอื่นๆที่คาดว่าจะเป็ นประโยชน์แก่บคุ คลที่ใช้ งบการเงิน และให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามหลักการบัญ ชี สากล และตามข้ อบังคับอื่นๆ ที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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ความหมายของรายการในงบการเงิน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
---------------------------

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

1. สินทรัพย์หมุนเวียน
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดยเงินสดในมือ ได้ แก่ ธนบัตร และ
เหรี ยญกษาปณ์ที่มีอยู่ รวมทังเงิ
้ นสดย่อย ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงินไปรษณีย์ เช็คที่ถึงกาหนดชาระแต่ยงั
มิได้ นาฝาก เช็คเดินทาง และดราฟท์ของธนาคาร สาหรับเงินฝากธนาคาร ได้ แก่ เงินฝากกระแสรายวัน
และออมทรัพย์ เงินฝากประจาและบัตรเงินฝากที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน ทังนี
้ ้ไม่รวมเงินฝากที่มี
ภาระผูกพัน
รายการเที ยบเท่ าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นลงทุนระยะสัน้ ที่ มี สภาพคล่องสูง ซึ่งพร้ อมที่ จะ
เปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้ อยหรื อไม่มี
สาระสาคัญ เช่น เงินลงทุนที่มีวันครบกาหนดในระยะสันภายในระยะเวลา
้
3 เดือน หรื อน้ อยกว่า
นับจากวันที่ได้ มา เป็ นต้ น
1.2 เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินลงทุนชัว่ คราวที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี เงินลงทุน
ดังกล่าวให้ แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุน
1.3 ลูกหนีน้ กั ศึกษา-สุทธิ หมายถึง เงินที่นกั ศึกษาค้ างชาระค่าเล่าเรี ยน ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ให้ แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
1.4 ลูกหนี อ้ ื่น-สุทธิ หมายถึง ลูกหนีท้ ี่เกิดจากเหตุการณ์ อื่นที่มิใช่เกิดการการดาเนินการ
ปกติ เช่น ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ผ้ บู ริหารหรื อบุคลากร เงินให้ ก้ ยู ืมอื่น สิทธิเรี ยกร้ องในกรณีอื่นๆ เป็ นต้ น
ซึง่ ลูกหนี ้ดังกล่าวให้ แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
1.5 สินค้ าคงเหลือ หมายถึง สินค้ าสาเร็จรูปหรื องานระหว่างทา วัตถุดบิ และวัสดุที่ใช้ ในการ
ผลิตเพื่อขาย หรื อให้ บริการตามปกติ
1.6 รายได้ ค้างรับ หมายถึง รายได้ ที่เกิดขึ ้นแล้ วในงวดปั จจุบนั แต่ยงั ไม่ได้ รับเงินในวันสิ ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี จะถือว่ามีรายได้ ค้างรับเกิดขึ ้นแล้ ว
1.7 ค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ า หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นในรอบบัญชีถดั ไป แต่ได้ จ่ายเงินแล้ ว
ในรอบบัญชีปัจจุบนั
1.8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
รายการสินทรัพย์หมุนเวียนใดที่มีมูลค่าเกินกว่าร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทัง้ หมด
ให้ แยกแสดงเป็ นรายการของสินทรัพย์หมุนเวียนนัน้ ๆ
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2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2.1 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี เงินลงทุน
ดังกล่าวให้ แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อปรับมูลค่า หรื อค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุน
2.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตวั ตนที่กิจการมีไว้ เพื่อใช้ ประโยชน์
ในการผลิต จาหน่ายสินค้ า หรื อให้ บริการ เพื่อให้ เช่าหรื อใช้ ในการบริหารงานโดยกิจการคาดว่าจะใช้
ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบปี บัญชี สินทรัพย์ดงั กล่าวให้ แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคา
สะสม และค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี)
ในกรณีภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ หากที่ดนิ อาคาร
และอุปกรณ์ ส ามารถวัดมูล ค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถื อ กิ จการอาจเปิ ดเผยมูล ค่ายุติธรรมและ
เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่ายุตธิ รรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.3 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงินที่สามารถระบุได้ และไม่มีลกั ษณะ
ทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ทางปั ญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่ องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์
สิ ท ธิ บัต ร สัม ปทาน และฟิ ล์ ม ภาพยนตร์ เป็ นต้ น สิ น ทรั พ ย์ ดัง กล่าวให้ แสดงมูลค่าสุท ธิ หลัง หัก
ค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ถ้ ามี)
2.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาหนดไว้
ข้ างต้ น
หนีส้ ินและเงินกองทุน

3. หนี ้สินหมุนเวียน
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร ซึง่ เป็ นหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมระยะสันจากธนาคารพาณิ
้
ชย์หรื อสถาบันการเงินอื่น
3.2 เงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นๆ หมายถึง เงินกู้ยืมอื่นนอกเหนือจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน ซึง่ มีกาหนดชาระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี
3.3 เจ้ าหนี ้ หมายถึง ภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายชาระหนี ้ให้ แก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้ อง
ภายในระยะเวลา 1 ปี หรื อเงินกู้ยืมระยะสัน้
3.4 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี หมายถึง ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระคืนในรอบบัญชีถดั ไป
3.5 เงินยืมจากผู้รับใบอนุญาตที่กาหนดชาระภายใน 1 ปี หมายถึง เงินยืมจากผู้รับใบอนุญาต
เพื่อการใช้ จา่ ยในการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาที่กาหนดชาระคืนในรอบบัญชีถดั ไป
3.6 รายได้ รับล่วงหน้ า หมายถึง รายได้ ที่เกิดขึ ้นในรอบบัญชีถดั ไป แต่ได้ รับเงินแล้ วในรอบ
บัญชีปัจจุบนั
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3.7 เงินประกันความเสียหาย หมายถึง เงินที่เก็บกับนักศึกษาเพื่อประกันความเสียหายและจะคืนให้
เมื่อสาเร็จการศึกษา
3.8 หนี ้สินหมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี ้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น เช่น
เจ้ า หนี ก้ องทุนต่าง ๆ ค่าใช้ จ่ ายค้ างจ่าย ทุนการศึกษาของนักศึกษาค้ างจ่าย เงิ นกองทุนเลี ย้ งชี พ
บุคลากรค้ างจ่าย ภาระผูกพันผลประโยชน์บคุ ลากร เงินผลประโยชน์ค้างจ่ายผู้รับใบอนุญาต เป็ นต้ น
รายการหนี ้สินหมุนเวียนใดที่มีมลู ค่าเกินกว่าร้ อยละ 5 ของหนี ้สินหมุนเวียนทังหมด
้
ให้ แยก
แสดง เป็ นรายการของหนี ้สินหมุนเวียนนันๆ
้
4. หนี ้สินไม่หมุนเวียน
4.1 เงินกู้ยืมระยะยาว หมายถึง เงินกู้ยืมระยะยาวที่ ก้ ูเงินจากบุคคลหรื อสถาบันการเงิน
รวมทังหนี
้ ้สินในลักษณะอื่นใดซึง่ จัดเป็ นหนี ้สินไม่หมุนเวียน
4.2 เงินยืมผู้ขอรับใบอนุญาตระยะยาว หมายถึง เงินยืมจากผู้รับใบอนุญาตเพื่อการใช้ จ่าย
ในการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษา
4.3 เงินกองทุนเลี ้ยงชีพบุคลากร หมายถึง เงินสารองจ่ายให้ แก่บคุ ลากร ในกรณีที่เกษี ยณอายุ
ลาออกจากงาน ทุพพลภาพ หรื อเป็ นหลักประกันให้ ครอบครัวในกรณีเสียชีวิต
4.4 ภาระผูกพันผลประโยชน์บุคลากร หมายถึง หนีส้ ินตามโครงการผลประโยชน์บุคลากร
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
4.5 หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
5. เงินกองทุน
5.1 ทุนจากผู้รับใบอนุญาต หมายถึง เงินลงทุนของผู้รับใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็ นด้ วยเงินสด
หรื อสินทรัพย์อื่น
5.2 ทุนจากการรับบริ จาค หมายถึง ที่ดินและอาคารที่ได้ รับบริ จาคหรื อเงินหรื อสินทรัพย์อื่นที่
ได้ รับบริจาคโดยระบุให้ ใช้ เฉพาะดอกผล
5.3 ทุนสะสม หมายถึง รายได้ สงู กว่า(ต่ากว่า)ค่าใช้ จา่ ยจากผลการดาเนินงานในรอบบัญชีที่
ผ่านมาโอนเข้ าบัญชีทนุ สะสม ซึ่งถ้ าปี ใดมีรายได้ สงู กว่าค่าใช้ จ่ายจะมีผลให้ ทนุ สะสมเพิ่มขึ ้น หากปี ใด
มีรายได้ ต่ากว่าค่าใช้ จา่ ยจะมีผลให้ ทนุ สะสมลดลง
5.4 ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน หมายถึง ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน ที่เกิดจากรายการต่าง ๆ เช่น ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เพิ่ม (ไม่รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) ส่วนเกินของราคาตามบัญชีกับ
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
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งบรายได้ และค่ าใช้ จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
1. รายได้
1.1 รายได้ จากการดาเนินงาน หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งเป็ น
การดาเนินการหลักของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้ แสดงแยกเป็ นรายได้ แต่ละประเภท เช่น รายได้
จากการเรี ยนการสอน รายได้ จากการวิจยั รายได้ จากการบริการทางวิชาการ เป็ นต้ น
1.2 รายได้ จากการดาเนินงานอื่น หมายถึง รายได้ จากการดาเนินงานนอกจากที่กล่าวไว้
ข้ างต้ น
1.3 รายได้ จากการรับบริ จาค หมายถึง รายได้ ที่ผ้ บู ริ จาคไม่ได้ ระบุวตั ถุประสงค์ไว้ สามารถ
นาไปใช้ ได้ ทงจ
ั ้ านวน
1.4 ดอกเบี ้ยรับและเงินปั นผลรับ หมายถึง เงินผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการดาเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.5 เงินอุดหนุนจากการวิจยั หมายถึง เงินที่ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น วช.
สกว. หรื อภาคเอกชน
1.6 รายได้ อื่น หมายถึง รายได้ นอกจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น เช่น ดอกผลจากเงินบริ จ าค
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าเช่ารับ เป็ นต้ น
รายการรายได้ อื่นที่มีมลู ค่าเกินกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ ทงหมด
ั้
ให้ แยกแสดงเป็ นรายการของ
รายได้ ประเภทนัน้ ๆ
2. ค่าใช้ จา่ ย
2.1 ค่าใช้ จ่ายอาคารและสถานที่ หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่จ่ายไปเพื่ออาคารและสถานที่ เช่น
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา และค่าประกันภัย เป็ นต้ น
2.2 ค่าใช้ จ่ายการเรี ยนการสอน หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการเรี ยนการสอน เช่น
เงินเดือนและค่าจ้ างอาจารย์ประจา ค่าวัสดุการศึกษา เป็ นต้ น
2.3 ค่าใช้ จา่ ยการบริหาร หมายถึง ค่าใช้ จา่ ยเพื่อการบริหารจัดการ เช่น เงินเดือนและค่าจ้ าง
ฝ่ ายบริหาร และเจ้ าหน้ าที่ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าพาหนะ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง เป็ นต้ น
2.4 ค่าใช้ จ่ายในการวิจยั หมายถึง ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวกับการวิจยั เช่น ค่าตอบแทนผู้วิจยั ค่าพิมพ์
ผลงานวิจยั เป็ นต้ น
2.5 ค่าใช้ จ่ายในการบริ การทางวิชาการ หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึน้ จากการให้ บริ การ เช่น
การให้ คาปรึกษาแนะนา การฝึ กอบรม การสารวจ การวิจยั สร้ างสรรค์ ผลิต หรื อ วิธีการใดๆ ในทาง
วิชาการ เป็ นต้ น
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2.6 ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น
ทุนการศึกษาอาจารย์ ทุนการศึกษาเจ้ าหน้ าที่ ค่าใช้ จา่ ยอบรมสัมมนาอาจารย์ ค่าใช้ จา่ ยอบรมสัมมนา
เจ้ าหน้ าที่ รางวัลอาจารย์ รางวัลเจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น
2.7 ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับนักศึกษา หมายถึง ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษา
เช่น ทุนการศึกษาของนักศึกษา รางวัลนักศึกษา เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เป็ นต้ น
2.8 ค่าสมาชิกวารสาร หมายถึง ค่าใช้ จ่ายในการเป็ นสมาชิกสิ่งตีพิมพ์หรื ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เผยแพร่ตามกาหนดเวลา โดยมีเนื ้อหาสาระทัว่ ไปหรื อเป็ นเนื ้อหาทางวิชาการเฉพาะสาขาวิชา
2.9 ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่าใช้ จ่ายเพื่อช่วยเหลื อบุคลากรและนักศึกษา เมื่อยาม
เจ็บป่ วยและต้ องเข้ ารับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่กาหนดไว้
2.10 เงินช่วยเหลือต่างๆ หมายถึง เงินช่วยเหลือที่จ่ายให้ แก่บุคลาการและนักศึกษา เช่น
ค่าเช่าบ้ าน ค่าเล่าเรี ยนบุตร เงินช่วยเหลือประสบอุทกภัย เป็ นต้ น
2.11 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย หมายถึง การปั นส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์
อย่ า งมี ร ะบบ ตลอดอายุ ก ารใช้ ง านที่ ไ ด้ ป ระมาณไว้ ในกรณี สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตนให้ ใช้ ค าว่ า
"ค่าตัดจาหน่าย" แทนคาว่า "ค่าเสื่อมราคา" ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี
2.12 ต้ นทุนทางการเงินหรื อดอกเบี ้ยจ่าย หมายถึง ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการที่กิจการ
ต้ องจัดหาเงินทุนมาดาเนินงาน ตัวอย่างเช่น ดอกเบี ้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิด
จากสัญญาเช่าการเงิน เป็ นต้ น
2.13 ค่าใช้ จา่ ยอื่น หมายถึง ค่าใช้ จ่ายนอกจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น เช่น เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี ้ยงชีพบุคลากร เงินค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์
บุคลากร เป็ นต้ น
รายการค่าใช้ จ่ายอื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า ร้ อยละ 10 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ให้ แยกแสดงเป็ น
รายการของค่าใช้ จา่ ยประเภทนัน้ ๆ
3. การโอนทุนสะสมของกองทุนทัว่ ไป
ในกรณี ร ายได้ สู ง กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยประจ าปี ในกองทุ น ทั่ ว ไปให้ อธิ ก ารบดี เสนอต่ อ สภา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ นาเงินรายได้ ส่วนที่สงู กว่าค่าใช้ จา่ ยประจาปี โอนไปชดใช้ กองทุนอื่นใดที่มี
ยอดติดลบก่อน แล้ วให้ จดั สรรเงินส่วนที่เหลือให้ ก่องทุนประเภทต่างๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60
และจัดสรรผลประโยชน์ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตไม่เกินร้ อยละ 30 โดยให้ มียอดคงเหลืออยู่เป็ นทุนดาเนินงาน
ของกองทุนทัว่ ไปไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
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3.1 เงินชดใช้ ยอดเดบิตในบัญชีทนุ สะสม หมายถึง เมื่อมีรายได้ สงู กว่าค่าใช้ จ่ายประจาปี ใน
กองทุนทัว่ ไป ให้ หกั จากทุนสะสมของกองทุนทัว่ ไปเพื่อโอนไปชดใช้ กองทุนต่างๆ ที่มียอดติดลบ
3.2 เงินจัดสรรจากรายได้ สทุ ธิของปี ก่อน หมายถึง การจัดสรรเงินทุนสะสมส่วนเหลือจากการ
โอนชดใช้ ยอดเดบิตในบัญชีทุนสะสมข้ อ 3.1 แล้ ว โดยจัดสรรให้ กองทุนต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60
เพื่อให้ มีเงินใช้ จ่ายในการดาเนินการของกองทุนต่างๆ ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ปี ถัดไป
3.3 เงินผลประโยชน์จดั สรรให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต (ถ้ ามี) หมายถึง การจัดสรรเงินทุนสะสมส่วนที่
เหลือจากการโอนชดใช้ ยอดเดบิตในบัญชีทนุ สะสมข้ อ 3.1แล้ ว โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ขู อรับใบอนุญาตได้
ตามกฎหมายไม่เกินร้ อยละ 30
3.4 เงินอุดหนุนจากทุนสะสมของกองทุนทัว่ ไป (ถ้ ามี) หมายถึง เงินที่หกั จากทุนสะสมของ
กองทุนทัว่ ไปเพื่ออุดหนุนให้ แก่กองทุนต่างๆ ในกรณีที่กองทุนนันๆ
้ มีเงินไม่เพี ยงพอต่อการดาเนินการ
ในระหว่างปี
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หลักเกณฑ์การคานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อายุการใช้งาน
ประเภทสินทรัพย์
(ปี)
อย่างต่่า อย่างสูง
1. อาคารถาวร
15
40
2. อาคารชั่วคราว/โรงเรือน
8
15
3. สิ่งก่อสร้าง
3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็ก
15
25
เป็นส่วนประกอบหลัก
3.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก
5
15
4. ครุภัณฑ์ส่านักงาน
3
12
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5
30
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5
10
(ยกเว้นเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งาน 15 - 20 ปี)
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5
10
8. ครุภัณฑ์การเกษตร
8.1 เครื่องมือและอุปกรณ์
2
5
8.2 เครื่องจักรกล
3
10
9. ครุภัณฑ์โรงงาน
9.1 เครื่องมือและอุปกรณ์
2
5
9.2 เครื่องจักรกล
3
10
10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
10.1 เครื่องมือและอุปกรณ์
2
5
10.2 เครื่องจักรกล
3
10
11. ครุภัณฑ์ส่ารวจ
5
10
12. ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
5
15
13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3
5
14. ครุภัณฑ์การศึกษา
2
5
15. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
2
5
16. ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ
2
5
17. ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์
2
5
18. ครุภัณฑ์อาวุธ
5
10
19. ครุภัณฑ์สนาม
2
5
20. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
20.1 ถนนคอนกรีต
10
20
20.2 ถนนลาดยาง
3
10
20.3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
20
50
20.4 เขื่อนดิน
20
50
20.5 เขื่อนปูน
50
80
20.6 อ่างเก็บน้่า
30
80
21. ครุภัณฑ์อื่น
2
15
22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2
20

อัตราค่าเสื่อมราคา/ปี
(ร้อยละ)
อย่างต่่า อย่างสูง
2.5
6.5
6.5
12.5
4

6.5

6.5
8
3
10

20
33
20
20

10

20

20
10

50
33

20
10

50
33

20
10
10
6.5
20
20
20
20
20
10
20

50
33
20
20
33
50
50
50
50
20
50

5
10
2
2
1.25
1.25
6.5
5

10
33
5
5
2
3
50
50
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทารายงานประจาปีประเภทต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดทารายงานประจาปีประเภทต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน
สอดคล้อง ตามนโยบายการเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และเพื่อให้การจัดทารายงาน
ประจาปีประเภทต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทารายงานประจาปีประเภทต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดท า
รายงานประจาปีประเภทต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทาบัญชี และรายงานงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดส่งรายงานตามข้อ ๒ ภายในกาหนดเวลา ดังนี้
รายงานตามข้อ ๒.๑ (๑) ให้จัดส่งภายในวันที่ ๑ เมษายน ของแต่ละปี
รายงานตามข้อ ๒.๑ (๒) – (๕) ให้จัดส่งภายในวันที่ ๑ กันยายน ของแต่ละปี
รายงานตามข้อ ๒.๒ ให้จัดส่งภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของแต่ละปี”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
----------------------------สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
ซึ่งนั บ เป็ น บริการที่มีผ ลกระทบกับ สั งคมในวงกว้าง สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนจึงมีสถานะเป็น นิติบุคคลใน
ลักษณะพิเศษที่มิได้มุ่งแสวงหากาไรมาแบ่ งปันกันเป็นการเฉพาะและมีการบริห ารจัดการที่เป็นอิสระแยก
ต่างหากจากผู้รับใบอนุญาต ฉะนั้นผู้ที่จะขอรับอนุญาตจัดตั้งจะต้องมีเจตนาเพื่อมุ่งก่อให้เกิดบริการสาธารณะ
โดยมิได้มุ่งแสวงหาประโยชน์จากบริการสาธารณะเป็นหลัก
ในการจั ด ตั้ งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกาหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะ
ใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน
และวิท ยาลั ย ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยจาแนกเป็ น
สาระสาคัญ ดังนี้
หมวดที่ 1
การยื่นคาขอและเอกสารหลักฐาน
ในการเสนอขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญ าตจะต้องยื่น
คาขอและเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
1. คาขออนุญาตจัดตั้ง
ในการเสนอขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่น
คาขอตามแบบ รกอ. 01 แนบท้ายกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และข้อมูลเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล/นิติบุคคลที่ขออนุญาต
กรณี : ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคล
(1) สาเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต

-2(3) รูป ถ่ายของผู้ขอรับใบอนุญาต ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5 x 6
เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวนสามรูป
(4) เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น สาเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร/สาเนา Bank Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
กรณี : ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
(1) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล
(2) หนังสือรับรองจากนายทะเบียนนิติบุคคลเกี่ยวกับ
(ก) ชื่อนิติบุคคล
(ข) รายชื่อกรรมการ
(ค) อานาจของกรรมการ
(ง) จานวนทุนที่เรียกชาระแล้วหรือทรัพย์สินของมูลนิธิในกรณีที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นมูลนิธิ
(จ) ที่ตั้งสานักงานใหญ่
(ฉ) สาเนารายงานการประชุมตั้งนิติบุคคลหรือสาเนาทะเบี ยนผู้ถือหุ้นของ
นิติบุคคล
(3) ส าเนาหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ห รื อ ส าเนาข้ อ บั ง คั บ ของนิ ติ บุ ค คลผู้ ข อรั บ
ใบอนุญาต
(4) หนั งสือแสดงว่าเป็นผู้ ได้รับ มอบหมายให้ ดาเนินการแทนนิติบุคคลผู้ ขอรับ
ใบอนุญาต
(5) รูปถ่ายของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตาม (4) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม
หมวก ขนาด 5 x 6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวนสามรูป
(6) มติที่ประชุมกรรมการนิติบุคคลเห็นชอบให้ขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(7) เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น สาเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร/ส าเนา Bank Statement ในนามนิ ติ บุ ค คล ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น
นับจากวันยื่น และงบการเงินของนิติบุคคล ย้อนหลัง 3 ปี
1.2 รายชื่อบุ คคลซึ่ งประสงค์ จะแนะน าให้ รัฐ มนตรีแ ต่งตั้งเป็น กรรมการสภาสถาบั น
ตามมาตรา 28 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 และรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ประวัติย่อ (ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน)
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-3(4) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5 x 6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินหกเดือน จานวนคนละสามรูป
(5) หนังสือยินยอมเป็นกรรมการสภา/อธิการบดี
1.3 เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบของที่ดิน
ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
(1) เอ ก ส ารแ ส ด งก ารเป็ น ผู้ มี ก รรม สิ ท ธิ์ ใ น ที่ ดิ น ที่ จ ะ ใช้ เป็ น ที่ จั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สาเนาโฉนดที่ดิน) หรือ
(2) เอกสารหลั ก ฐานแสดงให้ เห็ น ว่า เมื่ อได้รับใบอนุ ญ าตแล้ วจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย
หรือ
(3) สั ญ ญ าเช่ า ที่ ดิ น จ าก ส่ ว น ราช ก าร ห รื อ ห น่ ว ย งาน ข อ งรั ฐ ให้ แ ก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้
1.4 โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้
และแผนงานโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งรายละเอียดตามหมวด 2 จานวน 10 ชุด
1.5 ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีรายละเอียดตามหมวด 3 จานวน 10 ชุด
1.6 เอกสารอื่นเพิ่มเติม
(1) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
(2) ราคาประเมินทรัพย์สินจากบริษัท ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่อและหมายเลข
ทะเบี ย นอยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(3) เอกสารประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ส อยของ
อาคารกรณี เป็นอาคารเก่า โดยต้องมีผู้ ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคารฯ ที่ได้รับ ใบอนุญ าต
การประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างต่าระดับสามัญ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจลงนามแทนผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทุกรายการทุกหน้า และกรณีเป็นนิติบุค คลต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามพร้ อ มประทั บ ตราของบริ ษั ท และถ้ า ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ ความเป็ น อย่ า งอื่ น เมื่ อ ใดก็ ให้ แ จ้ ง
การเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

-4หมวดที่ 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเสนอโครงการจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีรายละเอียดประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน คือ 1) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 2) แผนงาน
โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
ส่วนที่ 1
รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
---------------------------ในการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จะต้องจัดทารายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดบริการการศึกษาแทนรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยมี รายละเอียดขอบเขตของ
การศึกษาในประเด็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านรูปแบบในการศึกษา
1.1 คณะผู้ศึกษา : คณะผู้ศึกษาต้องเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นที่ ยอมรับ เช่น เป็นผู้ที่มี
รายชื่อขึ้นทะเบียนอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในสาขาการศึกษา พร้อมทั้งต้องมีประวัติ
ของคณะผู้วิจัย ได้แก่ ประวัติส่วนตัว (เช่น อายุ เพศ การศึกษา) ประวัติการทางาน และผลงานทางวิชาการ
ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
1.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ กษา : การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาจะต้ อ งมี
ความชัดเจน เพื่อแสดงให้ เห็ น ถึงความเป็ น ไปได้ในการจั ดตั้งสถาบั น อุดมศึกษาเอกชน ทั้งในช่ว งระหว่าง
การจัดตั้ง ระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งและในแผนดาเนินการในระยะ 5 ปี ขึ้นไป
1.3 ขอบเขตของการศึกษา : มีการกาหนดขอบเขตของจังหวัด กลุ่ มจังหวัด และประเทศ
ทั้ งนี้ ต้ องมี ความสอดคล้ องกั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ของการศึ กษา โดยระบุ ข อบเขตของประชากร ขอบเขตของ
กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง ขอบเขตของพื้นที่ ขนาดของตัวอย่าง และขอบเขตของเนื้อหาของงานวิจัย
ซึ่ ง การก าหนดขอบเขตจะท าให้ ท ราบว่ า กลุ่ ม เป้ าหมายที่ จ ะท าการสอบถามเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ ใคร
หรือหน่วยงานใด
1.4 วิธีการศึกษา :
(1) ระบุ ชนิ ดของข้ อมู ลที่ ใช้ ในการศึ กษา ซึ่ งอาจเป็ นข้ อมู ลปฐมภู มิ (ข้ อมู ลที่ เก็ บ
รวบรวมเอง) หรื อข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ (ข้อมู ลที่ มีผู้ อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ ว) หรือจะใช้ ทั้ งข้ อมู ลปฐมภู มิและข้อมู ล
ทุติยภูมิก็ได้ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะต้องมีความทันสมัยและสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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-5(2) การก าหนดวิธี ก ารเลื อ กหน่ ว ยตั ว อย่ าง ต้ อ งมี ค วามเหมาะสมสามารถเป็ น
ตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรและอ้างอิงไปยังประชากรอย่างน่าเชื่อถือได้ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Probability Sampling) ซึง่ เป็นการสุ่มตัวอย่างที่มีความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยของประชากรจะมี
โอกาสถูกเลือกนั้นเท่ากัน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้สามารถนาผลที่ได้อ้างอิงไปยังประชากรได้ การเลือก
ตัวอย่างโดยวิธีนี้จะต้องมีกรอบประชากรเป้าหมายที่ชัดเจน และอาจใช้การสุ่มแบบหลายชั้น (Multi-stage
Sampling) โดยในขั้นแรกอาจทาการกาหนด Cluster Sampling จากขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย (Target Area)
หรือการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และทาการเลือกตัวอย่างในขั้นถัดมาด้วย
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) หรือการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic
Random Sampling) ก็ได้ แต่สาหรับในกรณี ที่ไม่สามารถหากรอบประชากรหรือกรอบตัวอย่าง (Sampling
Frame) ได้ อาจใช้การเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) ที่เหมาะสม
แทนได้
(3) การกาหนดขนาดตัว อย่าง ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ างมี ความส าคัญ อย่ างมาก
ในการวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมีมากพอก็จะทาให้ผลงานวิจัยนั้นมี
คุณ ค่า ควรกาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่ างที่เหมาะสมกับการวิจัย โดยให้มีความคลาดเคลื่ อนในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งไม่ควรเกินกว่า 5% โดยระบุสูตรการคานวณ และการกระจายการสุ่มอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
(4) การเก็บข้อมูลจาเป็นต้องใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การสร้างแบบสอบถามที่ดีจะต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย เนื่องจากจะต้องมีการนาเสนอข้อเท็จจริงที่
ได้รับจากคาถามในแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ รวมทั้งต้องเป็นคาถามที่สามารถตอบโจทย์
ความเป็นไปได้ในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ขอจัดตั้งได้
(5) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เลื อ กเทคนิ ค การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถอธิ บ าย
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ และการประมวลผลจะต้องนาเสนอผลของการวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งสถาบันที่มีคุณภาพและแสดงถึงนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่
ขอจัดตั้งในอนาคต รวมทั้งระยะเวลาในการศึกษา ต้องระบุถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการดาเนินการศึกษาทั้งหมด
ว่าใช้ เวลานานเท่ าใด โดยข้อ มูล ที่ ได้ จ ากการจัด เก็บ แบบสอบถามในการท าวิจัย จะต้องสะท้อ นให้ เห็ นถึ ง
สถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด
2.1 ข้อมูลจานวนผู้ที่มีโอกาสเข้าเรียนในสถาบันที่ขอจัดตั้ง
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่มีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของจังหวัด ที่เป็น
พื้น ที่จั ดตั้งและกลุ่ มจังหวัด ที่ อยู่ ใกล้ เคียง โดยเป็น ข้อมูล จานวนนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า เป็ น ข้ อ มู ล สถิ ติ ย้ อ นหลั งอย่ างน้ อ ย 3 ปี ทั้ ง นี้ เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล อ้ างอิ ง
ประกอบการวิเคราะห์ให้มีความน่าเชื่อถือ และสามารถคาดการณ์แนวโน้มจานวนนักศึกษาที่มีโอกาสเข้าเรียน
ในอนาคตได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น

-6- ศึก ษาวิเคราะห์ โครงสร้ างประชากร การย้ ายถิ่ น ในระดับ มหภาค และระดั บ
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของโครงการจัดตั้ง
- ศึ กษาวิ เคราะห์ จ านวนนั กเรี ยนที่ ประสงค์ จะเข้ าเรี ยนในสาขาวิ ชาที่ สถาบั นจะ
เปิดสอน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพของนักเรียน (เช่น เพศ ถิ่นที่อยู่ รายได้ครัวเรือน ผลการเรียน) และ
วิเคราะห์ความยินดีที่จะจ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง ว่ามีความสอดคล้องกับโครงสร้างราคาค่าเล่าเรียนที่
เสนอหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ การวิเคราะห์ดังกล่าว ควรทาการวิเคราะห์ในระดับรายคณะหรือเทียบเท่า
- ในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานานาชาติจะต้องศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วย
2.2 ข้อมูลของตลาดแรงงานที่จะรองรับผู้สาเร็จการศึกษา
- ศึกษาวิเคราะห์ ความสอดคล้ องของสาขาวิชาที่เปิดสอนกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศ/นานาชาติ และในระดับจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในการมีงานทาของบัณฑิตในอนาคต โดยควรมีข้อมูลสถิติเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์ด้วย
- ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาขาวิชาที่เปิดสอนกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ และหรือสาขาที่เป็นความจาเป็นใน
การพัฒนาประเทศ
2.3 การวิเคราะห์การแข่งขัน
ศึกษาวิเคราะห์ คู่แข่ง ทั้ งคู่แข่งทางตรง คู่ แข่งทางอ้อม เปรียบเที ยบความแตกต่างใน
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระหว่ า งสถาบั น ที่ ข อจั ด ตั้ ง กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ทั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนและ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และระบุ จุ ด เน้ น จุ ด เด่ น อั ต ลั ก ษณ์ (Identity) และเอกลั ก ษณ์ (Uniqueness)
ของสถาบันที่เสนอขอให้ชัดเจน พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบสถาบันที่เปิดสาขาวิชาเดียวกัน ในมิติพื้นที่จังหวัด
กลุ่มจังหวัดและประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดเด่น จุดอ่อน และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่ขอจัดตั้งสถาบัน
2.4.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
- อาณาเขตของพื้นที่จังหวัด และอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
- สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ การปกครอง และการคมนาคม
- สภาพสั งคมเศรษฐกิจ โดยแสดงจานวนประชากร อาชีพ รายได้ของ
ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน และค่าใช้จ่ายของประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน ฯลฯ
- ศึกษาสภาพของธุรกิจ อุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการเกษตร
เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาความต้องการแรงงานของจังหวัด
- อื่นๆ
2.4.2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกับสถาบันที่ขอจัดตั้ง
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-72.5 การกาหนดกลยุทธ์ของโครงการจัดตั้ง
2.5.1 วิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมต่ างๆ ทั้ งปั จจั ยภายในและภายนอกสถาบั น
(การวิเคราะห์ SWOT) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานของสถาบันอย่างไร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
S (Strengths) จุ ด แข็ ง ให้ วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ภายในที่ เป็ น ข้ อ ดี ที่ เกิ ด จาก
สภาพแวดล้อมภายในสถาบัน
W (Weaknesses) จุด อ่อน ให้ วิเคราะห์ ปั จจัยภายในที่ เป็ น ปั ญ หาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของสถาบัน
O (Opportunities) โอกาส ให้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลจากการ
ที่สภาพแวดล้อมภายนอกของสถาบันเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานของสถาบัน
T (Threats) อุ ป สรรค ให้ วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ภายนอกที่ เป็ น ข้ อ จ ากั ด ใน
การดาเนินงานของสถาบัน
2.5.2 น าข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาวิ จั ย ทั้ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ ม าก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนการรับนักศึกษา
ในอนาคตได้ โดยสถาบันจะต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนในการได้มาของนักศึกษาที่จะเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ไ ด้ พร้ อ มระบุ ก ระบวนการทางการตลาดที่ เ หมาะสมส าหรั บ เป้ า หมายนั้ น ๆ เช่ น STP
(Segmentation/Targeting/Positioning)
2.5.3 น าผลที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ คู่ แข่ งขัน ไปก าหนด
กลยุทธ์ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถาบัน
3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดาเนินการ
3.1 ด้านกายภาพ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมความเหมาะสมของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดตั้ง สภาพภูมิทัศน์
ตลอดจนอาคารสถานที่ ระบบสาธารณู ป โภค ระบบสาธารณู ป การ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร รวมทั้ ง ความสะดวกทางด้ า นการคมนาคม ที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น ภายใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยอาคารและ
สิ่ งก่อสร้ างของสถาบั น อุดมศึกษาต้ องมีความมั่น คงแข็งแรง ปลอดภั ย ถูกสุ ขลั กษณะเป็น ไปตามเกณฑ์ ที่
กฎหมายที่ เกี่ย วข้อ งกาหนด ห้ องเรี ย นต้องมี คุณ ภาพถูกสุ ขลั ก ษณะ มีแสงสว่างที่ พอเหมาะ สะอาด สงบ
ปราศจากสิ่งรบกวน มีอุณหภูมิที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทได้ดี มีสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ สื่อการเรียน

-8การสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมสามารถสนั บสนุนการเรียนรู้ได้ดี มีห้ องครบทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ใน
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจานวนเพียงพอและเหมาะสมกับจานวนอาจารย์ประจา
จานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรและจานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคาร
โดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจาอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา
และคอมพิวเตอร์จานวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
3.2 ด้านวิชาการ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการที่สอดคล้องกับ
วิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ ของสถาบั น อุดมศึกษาและแผนการผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ ตอบสนองความต้องการของประเทศ
โดยสถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษา
และการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียน
การสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร วิชาการ รวมทั้งสถาบันแสดงให้เห็นถึงความพร้ อมด้านการจัดหา
อาจารย์ การจัดทาหลักสูตร การวิจัย การบริการวิ ชาการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งนี้ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้วย
3.3 ด้านการบริหารจัดการ
- แสดงแผนการบริ ห ารจั ด การเชิ ง กระบวนการ ตั้ งแต่ ปั จ จั ย น าเข้ า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิตของสถาบัน (Output) ให้ชัดเจน โดยมีการระบุการบริหารจัดการปัจจัยนาเข้า
(Input) เช่ น นั กเรี ยนที่ สนใจศึ กษาต่ อกั บสถาบั น ทั้ งในเชิ งปริ มาณ และคุ ณ ภาพ จากนั้ น จึ งเป็ นการระบุ
กระบวนการ (Process) ในการผลิตบัณฑิต หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปัจจัยนาเข้าต่างๆ
ทั้งนักเรียน และบุคลากรของสถาบัน การบริหารหลักสูตร การบริหารส่วนงานสนับสนุน เช่น สานักทะเบียนและ
ประมวลผล ระบบบริหารความมั่นคงของสารสนเทศ ห้ องสมุ ด และงานสวัสดิการต่างๆ ของทั้ งบุ คลากร และ
นักศึกษา ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการบริหารจัดการผลผลิตของสถาบัน (Output) ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เช่น
กระบวนการจัดการเพื่อทาให้บัณฑิตของสถาบันมีคุณลักษณะสอดคล้องอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถาบัน และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถมีหรือบริหารกิจการของตนเองได้ ความเชื่อมโยงของ
สถาบันกับตลาดแรงงาน และบริการที่มอบให้แก่บัณฑิต หรือผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ ของสถาบัน ให้สามารถ
เข้าสู่ตลาดแรงงานได้โดยเร็ว
- แสดงศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต คณะผู้บริหารสถาบัน และกรรมการสภา
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับแวดวงทางการศึกษา ที่สะท้อนถึงธรรมาภิบาล
- แสดงประสิทธิภาพในการบริห ารจัดการผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งระบบและกระบวนการในการบริหารจัดการงาน
- แสดงศักยภาพในการบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัดหา รักษาและพัฒนา
บุคลากร การกาหนดตาแหน่งตามความเหมาะสมของคุณวุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ ค่าตอบแทนสวัสดิการ ฯลฯ
- แสดงศักยภาพในด้านมาตรฐานและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา
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-93.4 ด้านการเงิน ประกอบด้วย
3.4.1 เงิ น ลงทุ น จะต้ อ งมี ก ารลงทุ น ในการจั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนให้
เพียงพอสาหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ เช่น เงินสด ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์อุปกรณ์การศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์สานักงาน สินทรัพย์อื่นที่จาเป็น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงาน
ของสถาบั น ที่ จั ด ตั้ง เป็ น ไปอย่ างราบรื่ น ในช่ว งแรกของการด าเนิ น งาน ผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งท าการ
ประมาณการความต้องการเงินทุนในช่วงระยะเริ่มดาเนินงาน โดยเงินลงทุนต้องครอบคลุมและเพียงพอสาหรับ
การดาเนินงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีแรกของการดาเนินการ ทั้งนี้ต้องระบุแหล่งที่มาของเงินทุนที่ แสดงถึง
เสถียรภาพและความมั่นคงของสถาบัน รวมทั้งมีหลักฐานชัดเจนว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนดาเนินการได้
3.4.2 ความเหมาะสมของงบการเงิน หรื อ ต้ น ทุน ต่ างๆ (งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
โดยข้อมูลทางด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอจัดตั้งจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ การลงทุนของ
ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตจะมี ค วามคุ้ ม ทุ น หรื อ ไม่ โดยใช้ กรอบระยะเวลา 5-10 ปี ในการประมาณการ ซึ่ ง ต้ อ ง
พิจารณาจากรายละเอียดข้อสมมุติทางการเงิน (Financial Assumptions) เป็นสาคัญ ดังนี้
(1) การประมาณการรายได้ ได้แก่ อัตราค่าเล่าเรียนที่มีความเหมาะสมและ
สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ โดยรายได้ค่ าเล่าเรียนสามารถคานวณได้จากอัตราค่าเล่าเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรคูณด้วยจานวนนักศึกษาของสาขาวิชานั้นๆ แล้วนารายได้ค่าเล่าเรียนแต่ละหลักสูตร
มารวมกันเป็นค่าเล่าเรียนของสถาบัน ส่วนการประมาณการค่าธรรมเนียมหรือรายได้จากการบริจาค หรือ
รายได้อื่นให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยอาจใช้อัตราของรายได้สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้
เทียบเคียงในการประมาณการได้
(2) การประมาณการค่าใช้จ่าย ได้แก่
- ค่ า ใช้ จ่ ายของสถาบั น ต้ อ งใช้ ก ารประมาณการค่ า ใช้ จ่ ายและ
การเติบโต (Growth rate) ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้ นในแต่ละปี เพื่อนามาประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
เพื่อให้ใกล้เคียงกับการดาเนินงานจริงหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดตั้งแล้ว
- เงินเดือนค่าจ้างอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้จริง โดยให้อัตราเงินเดือนค่าจ้างเป็นไปตาม
ราคาตลาด พร้อมทั้งระบุที่มาของข้อมูลราคาตลาดดังกล่าว ทั้งนี้เงินเดือนค่าจ้างจะต้องพิจารณาในส่วนของ
อัตราเงินเดือน ขั้นเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าอัตราสอนด้วย
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาอาจารย์ และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
จะต้องระบุจานวนทุนและค่าใช้จ่ายต่อทุนในการศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทางานวิจัยจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ
จานวนอาจารย์และมีงบประมาณที่เหมาะสมกับพันธกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย

- 10 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาเพื่อกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการให้
ทุนการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม โดยระบุงบประมาณสนับสนุนต่อปีรวมทั้งประมาณการรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น
3.4.3 การประมาณการกระแสเงินสด เป็นการประมาณการกระแสเงินสดอิสระ
ของโครงการ ( Free cash flow ) ซึ่งเป็นกระแสเงินสดสุทธิส่วนที่เหลือของโครงการหลังจากการดาเนินการ
ในแต่ละปี โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow method: DCF) ในการหามูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดสุทธิจากต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเงินลงทุนโครงการ (Weighted average cost of
capital : WACC ) เพื่อใช้คานวณหาผลตอบแทนของโครงการจัดตั้งต่อไป
3.4.4 การประมาณการผลตอบแทนของโครงการ เช่ น ระยะเวลาคื น ทุ น
(Payback Period : PB ) มู ล ค่ าปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (Net Present Value : NPV) และผลตอบแทนภายในของ
โครงการ (Internal Rate of Return : IRR) โดยต้ อ งมี การศึ กษาความอ่ อนไหวของโครงการ (Sensitivity
Analysis) ใน 3 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ที่ดีที่สุด (กรณีมีนักศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย) สถานการณ์ปานกลาง
(กรณีมีนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย) และสถานการณ์แย่สุด (กรณีมีนักศึกษาต่ากว่าเป้าหมาย) มีหลักในการ
พิจารณาดังนี้
(1) ระยะเวลาคื น ทุ น (PB) เป็ น การหาระยะเวลาคื น ทุ น ของโครงการ
เมื่อมีกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับจานวนเงินลงทุน หากระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าระยะเวลาที่ตั้งเกณฑ์ไว้ โครงการนั้น
น่ าสนใจลงทุ น ในทางตรงกัน ข้ามหากโครงการจัดตั้ ง มี ระยะเวลาคื นทุ น มากกว่าระยะเวลาที่ตั้ งเกณฑ์ ไว้
ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถปฏิเสธโครงการนั้นได้ ทั้งนี้ การกาหนดระยะเวลาของโครงการในการวิเคราะห์
ระยะเวลาคืนทุนไม่จาเป็นต้องเป็นระยะเวลาภายใน 5 ปี อาจวิเคราะห์ถึง 10 – 20 ปี เพื่อให้ผลการวิเคราะห์
นั้นตรงกับความเป็นจริง
(2) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นการหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิที่เป็นกระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) ของโครงการในแต่ละปี ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดรับหักด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย โดยใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ของเงินลงทุน
โครงการเป็นอัตราคิดลด หากโครงการลงทุนใดมีมูล ค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ (NPV > 0) โครงการนั้น
น่าสนใจลงทุนได้ แต่หากโครงการลงทุนใดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิน้อยกว่าศูนย์ (NPV < 0) โครงการนั้นไม่น่าลงทุน
สามารถปฏิเสธโครงการลงทุนนั้นได้ และหากโครงการลงทุนใดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์ (NPV = 0) โครงการนั้น
จะลงทุนหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากมูลค่าของโครงการจะไม่มีความแตกต่าง ซึ่งถ้าหากเกิดกรณีเช่นนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
ผู้ขอรับใบอนุญาตตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่
(3) อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) เป็นอัตราผลตอบแทนที่ทาให้มูลค่า
ปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดรั บ ทั้ งหมดเท่ ากั บ มู ล ค่ าปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดจ่ ายทั้ งหมด หรื อ หมายถึ ง
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- 11 อั ตราผลตอบแทนที่ ท าให้ มู ล ค่ าผลตอบแทนสุ ท ธิ (NPV) ของโครงการเท่ ากั บ ศู น ย์ การตั ดสิ นใจลงทุ น จะ
เปรียบเทียบ IRR กับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเงินลงทุน : WACC) ถ้าหาก
IRR สูงกว่าก็สมควรลงทุน
3.4.5 แผนสารองในกรณีสถานการณ์ที่มีนักศึกษาต่ากว่าเป้าหมาย มีมาตรการใน
การแก้ ไขอย่ างไร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การหาแหล่ งเงิ นทุ นสนั บ สนุ น เพื่ อชดเชยรายได้ ที่ ต่ ากว่ าเป้ าหมาย
ในกรณีนี้ ผู้ขอจัดตั้งต้องส่งแผนธุรกิจกรณีฉุกเฉินหรือ Business Contingency Plan (BCP) เข้ามาประกอบได้
4. สรุปผลการศึกษา
โดยการสรุ ป ความเป็ น ไปได้ ใ นภาพรวมด้ า นการตลาด ด้ า นการด าเนิ น งาน และ
ด้านการเงิน
ส่วนที่ 2
แผนงานโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
---------------------------ในการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จะต้องจัดทาแผนงาน
โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และประเภท
1.1 ชื่อ
ต้องเป็นไปตาม มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ดังนี้
1.1.1 ชื่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนต้ อ งใช้ อั ก ษรไทยและต้ อ งใช้ ค าว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ”
“สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” นาหน้าชื่อ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใช้อักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
1.1.2 การกาหนดชื่อจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่
(2.1) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2.2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน
ของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

- 12 (2.3) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับชื่อสกุลหรือชื่ออื่นใดที่ได้รับพระราชทาน
จากพระมหากษัตริย์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2.4) ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน
ของรัฐ
(2.5) ไม่เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดว่ารัฐบาล หน่วยงานของรัฐของ
ไทยหรือของต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
(2.6) ไม่มีลักษณะเป็นการโฆษณาที่เกินจริง
(2.7) ไม่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เป็นต้น
1.2 ตราสัญลักษณ์
เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของสถาบัน ตราหรือเครื่องหมาย ควรมีลักษณะ ดังนี้
1.2.1 รูปร่างและลักษณะของตราหรือเครื่องหมายของสถาบันต้องไม่เหมือนหรือคล้ายคลึง
ตราหรือเครื่องหมายของสถาบันอื่น หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
1.2.2 ไม่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งขัดต่อระบอบการปกครอง และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
1.2.3 ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีล ธรรมอัน ดีของประชาชน ได้แก่
ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราชสัญลักษณ์ ตราประจา
ราชวงศ์ รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอื่นใดทานองเดียวกัน
1.3 ประเภท
1.3.1 การก าหนดประเภทของสถาบั นอุ ดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบั ญญั ติ
สถาบั นอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จาแนกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย
สถาบัน และวิทยาลัย โดยมีลักษณะตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ ของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และเพื่อให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาขาวิชาและกลุ่มสาขาวิชาเพิ่มเติมในแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัย : ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยต้องเปิด
สอนทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยแต่ละ
กลุ่ ม สาขาวิช าหลั ก ต้อ งประกอบด้ว ยระดั บ ปริญ ญาตรีอ ย่างน้ อย 3 สาขาวิช าย่อ ย และระดับ ปริญ ญาโท
อย่างน้อย 1 สาขาวิชาย่อย ซึ่งรวม 2 กลุ่มสาขาวิชาหลักแล้วมีระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 สาขาวิช าย่อย
และระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 2 สาขาวิชาย่อย และต้องปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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- 13 (2) สถาบัน : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงอย่างน้อย 1 กลุ่มสาขาวิชา
หลั ก ได้แก่ กลุ่มสาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรื อกลุ่มสาขาวิชาสั งคมศาสตร์ห รือมนุษยศาสตร์
โดยเน้นการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย
(3) วิทยาลัย : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงบางสาขาวิชาอย่างน้อย
3 สาขาวิชาย่อย ในระยะเริ่มดาเนิน การให้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนจนกว่าจะมี ความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการโดยเฉพาะการวิจัยจึงสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
1.3.2 การกาหนดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะต้องกาหนดว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ ในกลุ่ มสถาบั น อุ ดมศึ กษาใดตามมาตรฐานสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การก าหนด และกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่กาหนดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
การกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจต้องมีความชัดเจนแสดงถึงกุศลเจตนาในการจัดการศึกษา
เพื่ อมุ่งเน้ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ที่มี คุณ ภาพและการดาเนิ น งานของสถาบัน ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
โดยไม่มุ่งหวังผลกาไรในเชิงธุรกิจ และจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ ส อดคล้องกับปรัช ญา วิสัยทัศน์และ
พันธกิจหลักอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. โครงสร้างการบริหารสถาบัน
แสดงโครงสร้ า งและภารกิ จ การบริ ห ารจั ด การของสถาบั น ให้ ชั ด เจน และสอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา
4. รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
4.1 ที่ ดิ น ที่ ใช้ ในการจั ด ตั้ งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนต้ อ งมี ลั ก ษณะและเนื้ อ ที่ ต ามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2549
4.2 แสดงสิทธิห รือกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบของที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
4.3 แสดงราคาประเมินที่ดินของทางราชการของที่ดินที่ขอจัดตั้ง
5. แผนการดาเนินงาน ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนด้านกายภาพ แผนด้านวิชาการ แผนด้านการเงิ น
และแผนด้านการบริหารจัดการ โดยแสดงแผนการดาเนินงานระยะ 5 ปี ดังนี้

- 14 5.1 แผนด้านกายภาพ
5.1.1 ทาเลที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียง
(1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) บริเวณและอาคารของสถาบันเป็นเอกเทศไม่ปะปนกับสถานที่อื่น
(3) ต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะสามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการได้ดี
(4) ต้องแสดงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมีทางเข้าออก
ได้อย่างสะดวก
(5) ต้องแสดงแผนที่บริเวณที่จัดตั้งและบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน
5.1.2 ผังแม่บท
(1) ต้องมีผังแม่บทการก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเอื้อต่อการแสวงหา
ความรู้ แ ละการเสริ ม สร้ างชี วิ ต ภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยพื้ น ที่ ทั้ งหมดต้ อ งเพี ย งพอส าหรับ กิ จ กรรม
ทุก ประเภทของสถาบั น คื อ ต้อ งมี พื้ น ที่ ทั้ งในส่ ว นที่ ใช้ ในการจัด การเรียนการสอน อาทิ ทั้ งห้ อ งบรรยาย
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โรงฝึกงาน ห้องพักอาจารย์ และส่วนที่เป็นพื้นที่สาหรับกิจกรรมอื่นๆ อาทิ หอประชุม
สโมสร สนามกีฬา โรงอาหาร บ้านพักอาจารย์ หอพักนักศึกษา สถานที่พักผ่อน โดยแสดงที่ตั้งของอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตยกรรมในสถาบัน ซึ่งจะต้องแสดง
รูปแบบที่สามารถตรวจสอบและเข้าใจได้อย่างชัดเจน พร้อมกาหนดเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการ
รับนักศึกษาและต้องสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการ
ดาเนินการก่อสร้าง
(2) ผู้ ออกแบบผั งแม่ บ ทจะต้ องเป็ น สถาปนิ กหรือวิศวกรที่มี ใบประกอบวิช าชี พ
สถาปนิ ก หรื อ วิ ศ วกรอย่ า งต่ าระดั บ สามั ญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาปนิ ก หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร
พร้อมแสดงเอกสารประกอบ
(3) แสดงพื้ น ที่ สี เขี ย วที่ เพี ย งพอและสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ งนโยบาย
ด้านการจั ด การพื้ น ที่ สี เขีย วชุม ชนเมื องอย่างยั่งยื น ของส านั ก นโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.3 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(1) อาคารของสถาบันต้องเป็นอาคารถาวรที่มีรูปแบบอาคารที่สามารถตรวจสอบได้
อย่ า งชั ด เจน โดยจะต้ อ งเสนอภาพจ าลองเกี่ ย วกั บ อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ มี อ ยู่ เดิ ม และอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างใหม่ที่เสนอด้วย
(2) กรณีมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิม หรือมีการรับโอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
จะต้องเสนอภาพจริง และแบบแปลนอาคาร โดยให้แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์
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- 15 ของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้จะต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบอาคารเพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงและ
ความปลอดภัยในการใช้สอย โดยมีผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างต่าระดับสามัญ
(3) กรณีสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ต้องเสนอแผนการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามผังแม่บท โดยให้แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์ ระยะเวลา
การก่อสร้าง วงเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตามรายการในแต่ละปีอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยแสดงแบบ
แปลนอาคาร พร้อมทั้งระบุชื่อสถาปนิกและวิศวกร และหมายเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก
และสภาวิศวกรอย่ างต่ าระดั บ สามัญ ตามพระราชบั ญญั ติวิชาชี พสถาปั ตยกรรมหรือพระราชบั ญญั ติ วิชาชี พ
วิศวกรรม และแสดงงบประมาณการก่ อ สร้ างอาคารทุ ก หลั งและการพั ฒ นาพื้ น ที่ โดยประมาณการราคา
ขณะก่อสร้างซึ่งจัดทาโดยสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าว ทั้งนี้ในระยะแรกของการเปิดดาเนินการจะต้องมีอาคาร
และสิ่ งปลู ก สร้ างรองรั บ ภารกิจ ของความเป็ น สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาอย่ างครบถ้ ว น ได้ แ ก่ อาคารเพื่ อใช้ เป็ น
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สานักงานบริหาร ห้องพักอาจารย์ หอสมุด และโรงอาหาร เป็นต้น
(4) คุณภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ต้ อ งจั ด ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ การใช้ ป ระโยชน์ โดยอย่ างต่ าให้ มี ม าตรฐานเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติสถาปนิก พระราชบัญญัติวิศวกร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(5) แสดงพื้ น ที่ เพื่ อการนั นทนาการ กี ฬา และการจั ดกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เพี ยงพอต่ อ
จานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
5.1.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(1) ต้องมีบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอ เช่น มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดและ
บ าบั ดของเสี ย ระบบการจั ดการและกาจั ดขยะ ฯลฯ ทั้ งนี้ให้ เป็นไปตามพระราชบั ญญั ติควบคุมอาคาร และ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ต้องมีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัย ระบบการป้องกันอัคคีภัย โดยให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.2 แผนด้านวิชาการ
5.2.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
(1) การจั ดท าหลั กสู ตรให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการอุ ด มศึ กษา และเกณฑ์
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 16 (2) แสดงแผนข้อมูลหลั กสู ตรและสาขาวิชาพร้อมทั้งโครงสร้างหลั กสู ตรที่จะเปิด
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด และแผนที่จะเปิดดาเนินการในอนาคต โดยจาแนกตามคณะ หลักสูตร
และสาขาวิชา รวมทั้งระบุปีที่เปิดดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วย
5.2.2 อาจารย์และบุคลากร
(1) จานวนอาจารย์และแผนพัฒนาอาจารย์
1.1) จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่เปิดดาเนินการ
1.2) แสดงแผนการจัดหาอาจารย์ตามคุณวุฒิ และตามตาแหน่งทางวิชาการ
โดยจาแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา พร้อมทั้งให้แสดงสัดส่วนคุณวุฒิ/ตาแหน่งทางวิชาการไว้ด้วย
1.3) แสดงแผนการพัฒนาอาจารย์ โดยจาแนกตามคณะ หลักสูตรและ
สาขาวิชา รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา
1.4) แสดงแผนการรักษาอาจารย์ของสถาบัน
(2) จานวนบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร
แสดงแผนการจัดหาบุคลากรและแผนการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ
ในการพัฒนา พร้อมทั้งแสดงแผนการรักษาบุคลากรของสถาบัน
5.2.3 จานวนนักศึกษา
แสดงแผนการรับนักศึกษา โดยจาแนกเป็นรายชั้นปี ตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา
และให้แสดงสัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาด้วย
5.2.4 การวิจัย
แสดงแผนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอนที่สามารถเชื่อได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดทา
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถนาไปใช้ อ้างอิงในเชิงวิชาการได้ พร้อมทั้งแสดงงบประมาณที่ใช้
ในการสนับสนุนการทาวิจัย โดยให้จาแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และปีการศึกษา
5.2.5 ห้องสมุด
(1 ) ห้ อ งส มุ ด ค วรด าเนิ น ก ารให้ เป็ น ไป ต าม เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน ห้ อ งส มุ ด
สถาบันอุดมศึกษา
(2) แสดงแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยจาแนกเป็น หนังสือ
ภาษาไทย/ต่างประเทศ, วารสารภาษาไทย/ต่างประเทศ, หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์, ฐานข้อมูล ฯลฯ
พร้อมทั้งแสดงแผนงบประมาณ

343
343

344
344

- 17 (3) แสดงแผนระบบเครือข่ายห้องสมุด โดยแสดงวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งแสดงแผนงบประมาณ
(4) แสดงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด มีการจัดการ
ความรู้ มีการวิจัยและใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.6 อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์สานักงาน
แสดงแผนรายการอุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไปประจาห้องบรรยาย
ห้ องเรีย น และห้ องปฏิ บั ติ การต่างๆ พร้อมทั้ งอุป กรณ์ พื้น ฐานส าหรับ การสอนแต่ ล ะวิช าให้ ครบถ้ว นตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาแต่ละครั้ง ทั้งนี้ต้องแสดงแผนการจัดซื้อ
ให้สอดคล้องกับการเปิดรายวิชาในหลักสูตร และให้แสดงงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สานักงาน
และอุ ป กรณ์ ก ารสอนทั่ ว ไป โดยใช้ ร าคาประมาณการขณะจั ด ซื้ อ พร้ อ มทั้ ง แสดงงบประมาณด้ า นการ
บารุงรักษาไว้ด้วย
5.2.7 การบริการทางวิชาการ
แสดงแผนการบริการวิชาการของสถาบันและงบประมาณในการสนับสนุน
5.2.8 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แสดงแผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันและงบประมาณในการสนับสนุน
5.2.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
5.3 แผนด้านการเงิน
5.3.1 เงินทุนประเดิม
สถาบั น อุด มศึ กษาเอกชนจะต้อ งมี เงินทุ น ประเดิ ม หรือ เงิน ลงทุ น เริ่ม แรกที่ แ สดง
ให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมที่จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยเงินลงทุนต้องครอบคลุมและ
เพียงพอสาหรับการดาเนินงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีแรกของการดาเนินการ ส่วนเงินสด เงินฝากธนาคาร
หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของทุกกองทุนในแต่ละปีจะต้องมีจานวนเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ของสถาบั นในปีนั้นๆ ทั้งนี้ ให้แสดงทุน ประเดิม ซึ่งจาแนกเป็น 7 กองทุน ตามที่กาหนดในมาตรา 61 แห่ ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

- 18 5.3.2 แผนการเงิน
(1) การจัดทาแผนการเงินจะต้องมีความเป็นไปได้ในการดาเนินการและสอดคล้อง
กับแผนด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และศักยภาพในการดาเนินการ
(2) การประเมินราคาทรัพย์สินถาวร
1) การประเมินราคาที่ดินให้ใช้ราคาประเมินของทางราชการ
2) การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2.1) กรณี อาคารใหม่ห รือก่อสร้างไว้ไม่เกิน 5 ปี นั บตั้งแต่ วันที่ยื่ น
ขอรั บ ใบอนุ ญ าตจั ดตั้ ง การประเมิ น ราคาอาคารและสิ่ งปลู กสร้างให้ ใช้ ราคาขณะก่อสร้างตามความเป็ นจริง
(หรือในกรณีที่จาเป็นให้ใช้ราคาประเมินของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่อและหมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชี
รายชื่อของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) โดยมีรายการแสดงเนื้องาน (Bill of Quantity)
รายการประกอบการก่อสร้าง (Specifications) และเอกสารสัญญาการก่อสร้าง (Construction Contracts)
2.2) กรณีที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิมเกินกว่า 5 ปี นับตั้งแต่
วัน ที่ ยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้งให้ ใช้ร าคาประเมิ น ไม่ เกิ น 2 ปี ของบริษั ท ประเมิ น ราคาทรัพ ย์สิ น ที่ มีชื่ อ และ
หมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.3) การประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ให้ใช้ราคาขณะจัดซื้อ
หรืออาจใช้ราคายุติธรรมในกรณีที่จาเป็น โดยให้คิดค่าเสื่อมราคาตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีและ
รายงานงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(3) ให้ จัดทาแผนการเงินในระยะ 5 ปี นับจากปีการศึกษาแรกที่คาดว่าจะจัดตั้ง
สถาบันจนกระทั่งเปิดดาเนินการสอนไปแล้ว 5 ปีการศึกษา ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้
ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจั ดทาบัญชีและรายงานงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ต้อง
จัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแผนการเงินด้วย
5.4 แผนการบริหารจัดการ
สถาบั น อุดมศึกษาต้องจั ดให้ มี ระบบสารสนเทศด้ านระบบทะเบี ยนนั กศึ กษา ด้านระบบ
ทะเบียนอาจารย์/บุคลากร ด้านระบบการเงิน และด้านอื่น ๆ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
ทั้ งนี้ การจะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ งเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนได้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งมี
ศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนก่อน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาที่ขอจัดตั้งจะ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เสร็จ
สมบูรณ์เป็นไปตามแผนในปีแรกที่จะเปิดดาเนินการ
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- 19 หมวดที่ 3
การจัดทาข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู้ขอรับ ใบอนุญ าตต้องเสนอข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้ มีรายการอย่างน้อย
เป็ น ไปตามมาตรา 11 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) ชื่อและประเภท
(2) วัตถุประสงค์
(3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
(5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
(14) การก าหนดต าแหน่ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่
การกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างการเลิกจ้าง และสวั สดิการของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
(15) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดการจั ด ท าข้ อ ก าหนดเป็ น ไปตามคู่ มื อ การจั ด ท าข้ อ ก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

- 20 หมวดที่ 4
การรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานโครงการ
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการคาขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้วให้
ผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าตดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามแผนงานโครงการจัดตั้งสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่ ได้เสนอไว้
พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบทุก 3 เดือน โดยต้องดาเนินการ
ดังนี้
1. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตจัดตั้ง
1.1 แบบและใบอนุญาตก่อสร้างที่ออกให้จากส่วนราชการ
1.2 รายชื่อสถาปนิก และวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างที่ได้ยื่นต่อส่วนราชการ
1.3 รายชื่อผู้บ ริหาร อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบริหาร
ทั่วไปที่จะเข้าร่วมงาน พร้อมสัญญาการจ้างภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
1.4 รายชื่ออาจารย์ประจา จาแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยระบุคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย (สาหรับอาจารย์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา)
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานทุก 3 เดือน
2.1 รายงานความก้ าวหน้ า การพั ฒ นาที่ ดิ น สิ่ งก่ อ สร้ าง การด าเนิ น การก่ อ สร้า ง
ด้านกายภาพและส่วนขยาย ได้แก่ อาคาร ระบบคมนาคม ระบบสาธารณู ปโภค และระบบสาธารณู ปการ
โดยให้แสดงรายละเอียดวงเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งรูปถ่ายเพื่อเสนอภาพจริงด้วย
2.2 รายการครุภัณฑ์ประจาอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน
รายชื่อหนังสือและวารสารประจาห้องสมุด รวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ในการเรียนการสอน และ
การสนับสนุนการดาเนินการด้านวิชาการ จะต้องจัดหาให้แล้วเสร็จ ก่อนจัดการศึกษา โดยมีเอกสารหลั กฐาน
ประกอบ อาทิ หนังสือสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
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- 21 หมวดที่ 5
ขั้นตอนในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตให้
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบคาขอ เอกสารหลักฐาน
ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น ค าขอจั ด ตั้ งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ซึ่ งประกอบด้ ว ย ค าขอรั บ
ใบอนุ ญาตจั ดตั้ งสถาบั น อุดมศึกษาเอกชน เอกสารหลั กฐาน โครงการจัดตั้งสถาบั นอุดมศึกษาเอกชน และ
ข้อก าหนดสถาบั น อุ ดมศึ กษาเอกชน ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติสถาบั นอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกาหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากพบว่าไม่ถูกต้อง
หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นจะแจ้ งให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตแก้ ไขหรื อ ยื่ น เอกสารหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขอรับใบอนุญาตยัง
มิได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่เอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ในการขออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะคืนคาขอแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต แต่ทั้งนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถทักท้วงคาสั่งคืนได้ภายใน
15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งคืนคาขอหรือจะยื่นคาขอใหม่ก็ได้
ในกรณีที่คาขอและรายการเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นลาดับถัดไป
ขั้นที่ 2 : การพิจารณาการขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะกรรมการพิจารณาคาขอและเอกสารหลักฐานในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หากเห็ น ว่าข้ อ มูล ไม่ ชัด เจนเพี ย งพอต่ อ การพิ จ ารณา คณะกรรมการอาจเรียกให้ ผู้ ขอรับ
ใบอนุญาตชี้แจงหรือแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลหรือแผนงานไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการ
ดาเนิ น งานหรื อไม่ ส ามารถแสดงให้ เห็ น ถึงความพร้อ มในการจัด การศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพตามหลั ก เกณฑ์ ใน
การจัดทาโครงการและข้อกาหนด ให้คณะกรรมการส่งคืนคาขอต่อผู้ขอรับใบอนุญาต

- 22 หากคณะกรรมการให้ความเห็ นชอบในหลักการคาขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้ ว
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้เสนอไว้
ต่อไปและผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรายงานผลการดาเนินงานตามแผนให้คณะกรรมการทราบทุก 3 เดือน
ขั้นที่ 3 : คณะกรรมการพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามแผนงานโครงการเพื่อให้คาแนะนารัฐมนตรี
เมื่อได้ดาเนินการตามแผนงานโครงการแล้ว แต่ปรากฏว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่กาหนด ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปรับแผนงานและขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการใหม่
เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ดาเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จ มีความพร้อมความเหมาะสมที่จะ
รองรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยต้องมีความก้าวหน้าของสิ่งก่อสร้างด้านกายภาพและส่วนขยาย ได้แก่
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษา อย่างน้อยตามแผนที่เสนอจัดการศึกษาที่จะเปิด
ด าเนิ น งานในปี แ รก คณ ะกรรมการอาจพิ จ ารณ าให้ ค าแนะน ารั ฐ มนตรี อ อกใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้
ขั้นที่ 4 : กระบวนการออกใบอนุญาตของรัฐมนตรี
รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาต/ไม่อนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขั้นที่ 5 : แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอรับใบอนุญาต
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
------------------ในการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดาเนินการให้เป็น
ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง
กาหนดลักษณะเนื้ อที่ที่ดิน ที่จ ะใช้เป็ น ที่ จั ดตั้งสถาบั นอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกาหนด
ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจาแนกเป็นสาระสาคัญ ดังนี้
หมวดที่ 1
การยื่นคาขอและเอกสารหลักฐาน
ในการเสนอขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น และผู้ รับ ใบอนุ ญ าต โดยให้ อ ธิก ารบดียื่ น ค าขอต่อ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐาน โครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
ข้อกาหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
1. คาขออนุญาตเปลี่ยนประเภท
ในการเสนอขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อธิการบดีจะต้องยื่นคาขอ
ตามแบบ รกอ. 09 แนบท้ ายกฎกระทรวงกาหนดหลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขในการขออนุ ญ าตและ
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 และข้อมูลเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
1.1 สาเนาใบอนุญาตจัดตั้ง และสาเนาคาสั่งโอนใบอนุญาต (ถ้ามี)
1.2 สาเนาใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ/ประเภท (ถ้ามี)
1.3 รายงานการประชุมสภาสถาบันที่มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภท
1.4 หนังสือยินยอมจากผู้รับใบอนุญาต
1.5 สาเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.6 ข้อกาหนดเดิม 1 ชุด
1.7 หลั ก ฐานการมี ก รรมสิ ท ธิ์ในที่ ดิ น (ส าเนาโฉนดที่ ดิ น ) หรือ สิ ท ธิก ารเช่าที่ ดิ น ตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 โดยมีลักษณะและเนื้อที่ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

-21.8 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
1.9 รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.10 แสดงหลักฐานผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการ
ด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อยสาขาวิชาละสามเรื่อง
1.11 เอกสารแสดงการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี)
1.12 ใบรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
1.13 โครงการเปลี่ ยนประเภทสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ซึ่งรายละเอียดตามหมวด 2
จานวน 10 ชุด
1.14 ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ จะขอเปลี่ยนประเภท ซึ่งรายละเอียด
ตามหมวด 3 จานวน 10 ชุด
1.15 เอกสารอื่นเพิ่มเติม
(1) ผังแม่บท ผู้ออกแบบผังแม่บทจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรที่มี ใบประกอบ
วิ ช าชี พ สถาปนิ ก หรื อ วิ ศ วกรอย่ า งต่ าระดั บ สามั ญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร
(2) แปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ออกแบบจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรที่มี
ใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกหรือวิศวกรอย่างต่าระดับสามัญตามพระราชบัญญัติ
สถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร
(3) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
(4) ราคาประเมินทรัพย์สินจากบริษัท ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่อและหมายเลข
ทะเบี ย นอยู่ ในบั ญ ชี รายชื่ อของคณะกรรมการก ากับ หลั กทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(5) เอกสารประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ส อยของ
อาคารกรณี เป็นอาคารเก่า โดยต้องมีผู้ ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างต่าระดับสามัญ (ถ้ามี)
(6) จานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา จาแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา
(7) ใบรับทราบหลักสูตร
(8) รายชื่อ อาจารย์ป ระจาจาแนกตามคณะ หลั กสู ตรและสาขาวิช า โดยระบุ
คุ ณ วุฒิ ต าแหน่ งทางวิช าการ และผลงานวิจั ย (ส าหรับ อาจารย์ ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา)
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-3ทั้งนี้ ต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจลงนาม
แทนผู้ขอรับใบอนุญาตทุกรายการทุกหน้า และกรณีเป็นนิติบุค คลต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามพร้อมประทับตราของบริษัท และถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นอย่างอื่นเมื่อใดก็ให้แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
หมวดที่ 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู้ขอรับ ใบอนุญาตต้องเสนอโครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วย
รายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และประเภท
1.1 ชื่อ
ต้องเป็นไปตาม มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ดังนี้
1.1.1 ชื่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนต้ อ งใช้ อั ก ษรไทยและต้ อ งใช้ ค าว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ”
“สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” นาหน้าชื่อ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใช้อักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
1.1.2 การกาหนดชื่อจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่
(2.1) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2.2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน
ของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(2.3) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับชื่อสกุลหรือชื่ออื่นใดที่ได้รับพระราชทาน
จากพระมหากษัตริย์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2.4) ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน
ของรัฐ
(2.5) ไม่เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดว่ารัฐบาล หน่วยงานของรัฐของ
ไทยหรือของต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
(2.6) ไม่มีลักษณะเป็นการโฆษณาที่เกินจริง
(2.7) ไม่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เป็นต้น

-41.2 ตราสัญลักษณ์
เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของสถาบัน ตราหรือเครื่องหมาย ควรมีลักษณะ ดังนี้
1.2.1 รูปร่างและลักษณะของตราหรือเครื่องหมายของสถาบันต้องไม่เหมือนหรือคล้ายคลึง
ตราหรือเครื่องหมายของสถาบันอื่น หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
1.2.2 ไม่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งขัดต่อระบอบการปกครอง และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
1.2.3 ไม่ ขัด ต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีล ธรรมอัน ดีของประชาชน ได้ แก่
ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราชสัญลักษณ์ ตราประจา
ราชวงศ์ รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอื่นใดทานองเดียวกัน
1.3 ประเภท
1.3.1 การก าหนดประเภทของสถาบั นอุ ดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบั ญญั ติ
สถาบั นอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จาแนกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย
สถาบัน และวิทยาลัย โดยมีลักษณะตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ ของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และเพื่อให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาขาวิชาและกลุ่มสาขาวิชาเพิ่มเติมในแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัย : ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยต้องเปิดสอน
ทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยแต่ละกลุ่ ม
สาขาวิชาหลั กต้องประกอบด้ วยระดั บปริญญาตรีอย่างน้อย 3 สาขาวิชาย่อย และระดับปริญญาโทอย่ างน้อย
1 สาขาวิชาย่ อย ซึ่ งรวม 2 กลุ่ มสาขาวิชาหลั กแล้ วมีระดับปริญญาตรีไม่ น้อยกว่า 6 สาขาวิชาย่อย และระดั บ
ปริ ญญาโทไม่ น้ อยกว่า 2 สาขาวิ ชาย่ อย และต้ องปฏิ บั ติ ภารกิ จของสถาบั นอุ ดมศึ กษาอย่ างครบถ้ วนอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) สถาบั น : ให้ การศึกษาด้านวิชาการและวิ ชาชีพชั้นสูงอย่างน้อย 1 กลุ่มสาขาวิชา
หลัก ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยเน้น
การเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย
(3) วิ ทยาลั ย : ให้ การศึ กษาด้ านวิ ชาการและวิ ชาชี พชั้ นสู งบางสาขาวิ ชาอย่ างน้ อย
3 สาขาวิชาย่ อย ในระยะเริ่มดาเนิ นการให้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนจนกว่าจะมีความเข้มแข็งด้าน
วิชาการโดยเฉพาะการวิจัยจึงสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
1.3.2 การกาหนดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะต้องกาหนดว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ ในกลุ่ มสถาบั น อุ ดมศึ กษาใดตามมาตรฐานสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การก าหนด และกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่กาหนดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
การกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจต้องมีความชัดเจนแสดงถึงกุศลเจตนาในการจัดการศึกษา
เพื่ อมุ่งเน้ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ที่มี คุณ ภาพและการดาเนิ น งานของสถาบัน ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
โดยไม่มุ่งหวังผลกาไรในเชิงธุรกิจ และจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ ส อดคล้องกับปรัช ญา วิสัยทัศน์และ
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-5พันธกิจหลักอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. โครงสร้างการบริหารสถาบัน
แสดงโครงสร้ า งและภารกิ จ การบริ ห ารจั ด การของสถาบั น ให้ ชั ด เจน และสอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา
4. รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
4.1 ที่ ดิ น ที่ ใช้ ในการจั ด ตั้ งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนต้ อ งมี ลั ก ษณะและเนื้ อ ที่ ต ามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่า ด้ วยการกาหนดลั กษณะและเนื้ อที่ ที่ ดิน ที่ จะใช้ เป็ น ที่ จัด ตั้งสถาบั น อุ ดมศึก ษาเอกชน
พ.ศ. 2549
4.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบของที่ดินที่จะใช้
เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4.3 แสดงราคาประเมินที่ดินของทางราชการของที่ดินที่ใช้เป็นทีจ่ ัดตั้ง
5. การดาเนินงาน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพใน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้
5.1 ด้านกายภาพ
แสดงผลการด าเนิ น การที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ผลการด าเนิ น งานปี ปั จ จุ บั น และจั ด ท า
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ทาเลที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียง
(1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) บริเวณและอาคารของสถาบันเป็นเอกเทศไม่ปะปนกับสถานที่อื่น
(3) ต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะสามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการได้ดี
(4) ต้องแสดงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมีทางเข้าออก
ได้อย่างสะดวก
(5) ต้องแสดงแผนที่บริเวณที่จัดตั้งและบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน
5.1.2 ผังแม่บท
(1) ต้องมีผังแม่บทการก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเอื้อต่อการแสวงหา
ความรู้ แ ละการเสริ ม สร้ างชี วิ ต ภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยพื้ น ที่ ทั้ งหมดต้ อ งเพี ย งพอส าหรับ กิ จ กรรม
ทุกประเภทของสถาบัน คือ ต้องมีพื้นที่ทั้งในส่วนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่วนที่เป็นพื้นที่สาหรับ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เพียงพอกับจานวนนักศึกษาตามแผนการรับ โดยต้องแสดงที่ตั้งของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตยกรรมในสถาบัน ทั้งที่มีอยู่เดิมและแผนที่จะ
พัฒนาพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันฯ ต้องแสดง
รูป แบบที่ส ามารถตรวจสอบและเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยในส่ วนที่ได้พัฒ นานั้น สถาบันต้องกาหนดเวลา
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รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการก่อสร้าง
(2) กรณีสถานที่ตั้งหลักและสถานที่จัดหาเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอ
เปลี่ยนประเภทไม่ได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ต้องแสดงแผนการใช้พื้นที่และแผนการเชื่อมโยงสถานที่ที่ไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการจัดการศึกษา
(3) แผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องมีความเหมาะสมโดยต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานและมีการพัฒนาทั่วถึงกันตลอดทั้งพื้ นที่ หากพื้นที่ไม่ติดต่อ
เป็นผืนเดียวกันต้องมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในทุกพื้นที่ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน
(4) ผู้ ออกแบบผั งแม่ บ ทจะต้ องเป็ น สถาปนิ กหรือวิศวกรที่มี ใบประกอบวิช าชี พ
สถาปนิกหรือวิศวกรอย่างต่าระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิ ศวกร พร้อม
แสดงเอกสารประกอบ
(5) แสดงพื้ นที่ เพื่ อการนั นทนาการ กีฬา และการจั ดกิ จกรรมอื่ นๆ ที่ เพี ยงพอต่ อ
จานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
(6) แสดงพื้ น ที่ สี เขี ย วที่ เพี ย งพอและสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ งนโยบาย
ด้านการจั ด การพื้ น ที่ สี เขีย วชุม ชนเมื องอย่างยั่งยื น ของส านั ก นโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.3 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(1) อาคารของสถาบันต้องเป็นอาคารถาวรที่มีรูปแบบอาคารที่สามารถตรวจสอบ
ได้ อ ย่ างชั ด เจน โดยจะต้ อ งเสนอภาพจ าลองเกี่ ย วกั บ อาคารและสิ่ งปลู ก สร้างที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม และอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างใหม่ที่เสนอด้วย
(2) กรณีมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิม หรือมีการรับโอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
จะต้องเสนอภาพจริง และแบบแปลนอาคาร โดยให้แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์
ของอาคารและสิ่งปลู กสร้าง ส าหรับ อาคารหรือสิ่ งปลูกสร้างที่ ได้รับโอนมาอัน เนื่องมาจากการจัดหาที่ดิน
เพิ่มเติมเพื่อขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบอาคารเพื่อยืนยัน
ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย ในการใช้สอย โดยมีผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างต่า
ระดับสามัญ
(3) กรณีสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ต้องเสนอแผนการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามผังแม่บท โดยให้แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์ ระยะเวลาการ
ก่อ สร้ าง วงเงิน ค่ าใช้ จ่ ายในการก่ อสร้ างตามรายการในแต่ ล ะปี อ ย่ างน้ อ ยเป็ น ระยะเวลา 5 ปี โดยแสดง
แบบแปลนอาคาร พร้อมทั้งระบุชื่อสถาปนิกและวิศวกร และหมายเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพจากสภา
สถาปนิกและสภาวิศวกรอย่ างต่าระดับ สามัญ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือพระราชบัญญั ติ
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-7วิชาชีพวิศวกรรม และแสดงงบประมาณการก่อสร้างอาคารทุกหลังและการพัฒนาพื้นที่โดยประมาณการราคา
ขณะก่อสร้างซึ่งจัดทาโดยสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าว
(4) คุณภาพของห้ องเรียน หรือห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน ต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ โดยอย่างต่าให้มี มาตรฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติสถาปนิก พระราชบัญญัติวิศวกร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.1.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(1) ต้องมีบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอ เช่น มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดและ
บ าบั ดของเสี ย ระบบการจั ดการและกาจั ดขยะ ฯลฯ ทั้ งนี้ให้ เป็นไปตามพระราชบั ญญั ติควบคุมอาคาร และ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ต้องมีอุปกรณ์และระบบความปลอดภั ย ระบบการป้องกันอัคคีภัย โดยให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.2 ด้านวิชาการ
แสดงผลการด าเนิ น การที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ผลการด าเนิ น งานปี ปั จ จุ บั น และจั ด ท า
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.2.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
(1) หลักสูตรที่เปิดดาเนินการต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภทที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
จะต้องจัดการศึกษาทุกหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
(3) แสดงข้อมูลหลักสูตรที่เปิดดาเนินการทั้งหมดในปัจจุบัน และแสดงแผนที่จะเปิด
ดาเนินการในอนาคตในระยะ 5 ปี โดยจาแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งระบุปีที่เปิดดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
5.2.2 อาจารย์และบุคลากร
(1) จานวนอาจารย์และแผนพัฒนาอาจารย์
1.1) จ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ต้ อ งเป็ น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เปิดดาเนินการ
1.2) แสดงจ านวนอาจารย์ ต ามคุ ณ วุ ฒิ แ ละตามต าแหน่ งทางวิ ช าการ
โดยให้แสดงข้อมูลที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการจัดหาอาจารย์ในอนาคตในระยะ 5 ปี
ซึ่งจาแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา พร้อมทั้งให้แสดงสัดส่วนคุณวุฒิ/ตาแหน่งทางวิชาการไว้ด้วย
1.3) แสดงรายชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ ต าแหน่ งทางวิ ช าการ ของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่เปิดดาเนินการในปัจจุบัน และแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ตาแหน่งทาง
วิชาการ ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ของอาจารย์ประจาหลักสูตร

-8อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในแต่ละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิด
ดาเนินการในปัจจุบัน
1.4) แสดงแผนการพั ฒ นาอาจารย์ ในระยะ 5 ปี โดยจ าแนกตามคณะ
หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา
1.5) แสดงแผนการรักษาอาจารย์ของสถาบันในระยะ 5 ปี
(2) จานวนบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร
แสดงจานวนบุคลากรตามคุณวุฒิ โดยให้แสดงข้อมูลที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี
ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ปี รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา พร้อมทั้งแสดง
แผนการรักษาบุคลากรของสถาบันในระยะ 5 ปีด้วย
5.2.3 จานวนนักศึกษา
(1) แสดงจานวนนักศึกษาที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการรับ
นักศึกษาในระยะ 5 ปี โดยจาแนกเป็ นรายชั้นปี ตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และให้แสดงสัดส่วนอาจารย์
ประจาต่อนักศึกษาด้วย
(2) แสดงจานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา จาแนกตามคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา
5.2.4 การวิจัย
(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยควรเป็นงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด สาขาวิชาละไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง ทั้งนี้จะพิจารณาสาขาวิชาที่เปิดดาเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีก่อนยื่นขอเปลี่ยนประเภท
(2) แสดงข้อมูลผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตาม
หลักวิชาการด้านการวิจัยในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน และแสดงแผนงานวิจัยในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณใน
การทาวิจัย โดยให้จาแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และปีการศึกษา
5.2.5 ห้องสมุด
(1 ) ห้ อ งส มุ ด ค วรด าเนิ น ก ารให้ เป็ น ไป ต าม เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน ห้ อ งส มุ ด
สถาบันอุดมศึกษา
(2) แสดงจ านวนทรั พ ยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุ ด และงบประมาณที่ ผ่ านมา
ย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในระยะ 5 ปี โดยจาแนก
เป็ น หนั งสื อภาษาไทย/ต่ างประเทศ, วารสารภาษาไทย/ต่างประเทศ, หนั งสื อ /วารสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ,
ฐานข้อมูล ฯลฯ
(3) แสดงข้อมูลระบบเครือข่ายห้องสมุด โดยแสดงวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ
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-9(4) แสดงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการห้องสมุด มีการจัดการ
ความรู้ มีการวิจัยและใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.6 อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์สานักงาน
แสดงข้อมูลรายการอุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไปประจาห้องบรรยาย
ห้ องเรีย น และห้ องปฏิ บั ติ การต่างๆ พร้อมทั้ งอุป กรณ์ พื้น ฐานส าหรับ การสอนแต่ ล ะวิช าให้ ครบถ้ว นตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาแต่ละครั้ง รวมทั้งต้องแสดงแผนการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไปในระยะ 5 ปีที่สอดคล้องกับการเปิดรายวิชาในแต่ละ
หลักสูตร พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ โดยใช้ราคาประมาณการขณะจัดซื้อ และแสดงงบประมาณด้านการ
บารุงรักษาไว้ด้วย
5.2.7 การบริการทางวิชาการ
แสดงข้ อ มู ล การบริ ก ารวิ ช าการ ที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ข้ อ มู ล ปี ปั จ จุ บั น และ
แผนการบริการวิชาการในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ
5.2.8 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แสดงข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน
และแผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ
5.2.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
5.2 ด้านการเงิน
แสดงผลการด าเนิ น การที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ผลการด าเนิ น งานปี ปั จ จุ บั น และจั ด ท า
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรทุนของสถาบันเป็นกองทุนประเภทต่างๆ ตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนประเภท
(2) การประเมินราคาทรัพย์สินถาวร
1) การประเมินราคาที่ดินให้ใช้ราคาประเมินของทางราชการ
2) การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2.1) กรณี อาคารใหม่ห รือก่อสร้างไว้ไม่เกิน 5 ปี นั บตั้งแต่ วันที่ยื่ น
ขอรั บ ใบอนุ ญ าตจั ดตั้ งการประเมิ น ราคาอาคารและสิ่ งปลู กสร้างให้ ใช้ ราคาขณะก่อสร้างตามความเป็ น จริ ง
(หรือในกรณีที่จาเป็นให้ใช้ราคาประเมินของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่อและหมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชี
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รายการประกอบการก่อสร้าง (Specifications) และเอกสารสัญญาการก่อสร้าง (Construction Contracts)
2.2) กรณีที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิมเกินกว่า 5 ปี นับตั้งแต่
วัน ที่ ยื่ นขอรับ ใบอนุ ญ าตจั ดตั้ง ให้ ใช้ร าคาประเมิน ไม่ เกิน 2 ปี ของบริษั ท ประเมิน ราคาทรัพ ย์สิ นที่ มีชื่ อและ
หมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.3) การประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ให้ใช้ราคาขณะจัดซื้อ
หรืออาจใช้ราคายุติธรรมในกรณีที่จาเป็น โดยให้คิดค่าเสื่อมราคาตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีและ
รายงานงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(3) ให้ แ สดงรายงานทางการเงิน ประจ าปี ย้อ นหลั ง 3 ปี และจั ด ท าแผนการเงิน
ในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์การจัดทาบัญ ชีและรายงาน
งบการเงิน ประจ าปี ของสถาบั น อุด มศึ กษาเอกชน ทั้ งนี้ การจั ดท าแผนการเงิน จะต้ องสอดคล้ อ งกั บ แผน
ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทาน
แผนการเงินด้วย
5.4 แผนการบริหารจัดการ
สถาบั น อุดมศึกษาต้องจั ดให้ มี ระบบสารสนเทศด้ านระบบทะเบี ยนนั กศึ กษา ด้านระบบ
ทะเบียนอาจารย์/บุคลากร ด้านระบบการเงิน และด้านอื่น ๆ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ การจะได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมี
ศั ก ยภาพความพร้ อ มในด้ านต่ างๆ อย่ างครบถ้ ว นก่ อ น เพื่ อ ให้ มี ค วามมั่ น ใจว่าสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
ที่ขอเปลี่ยนประเภทจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแผนในปีแรกที่จะเปิดดาเนินการ
หมวดที่ 3
การจัดทาข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู้ขอรับ ใบอนุญ าตต้องเสนอข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้ มีรายการอย่างน้อย
เป็ น ไปตามมาตรา 11 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) ชื่อและประเภท
(2) วัตถุประสงค์
(3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
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- 11 (5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
(14) การก าหนดต าแหน่ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่
การกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างการเลิกจ้าง และสวั สดิการของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
(15) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดการจั ด ท าข้ อ ก าหนดเป็ น ไปตามคู่ มื อ การจั ด ท าข้ อ ก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หมวดที่ 4
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐมนตรีจะอนุญาตให้
เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบคาขอ เอกสารหลักฐาน
ผู้ยื่ น คาขอ ยื่น คาขอเปลี่ ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย คาขอรับ
ใบอนุ ญ าตเปลี่ ย นประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน เอกสารหลั ก ฐาน โครงการเปลี่ ย นประเภท
สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน และข้อ กาหนดสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน ให้เ ป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติ
สถาบั นอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกาหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้ เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากพบว่า
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้อง โดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลั กฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กาหนดนับแต่วันที่ผู้ยื่นคาขอ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ยื่นคาขอยังมิได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
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อนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะคืนคาขอแก่ผู้ยื่น
คาขอ แต่ทั้งนี้ผู้ยื่นคาขอสามารถทักท้วงคาสั่งคืนได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งคืนคาขอ
หรือจะยื่นคาขอใหม่ก็ได้
ในกรณีที่คาขอและรายการเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นลาดับถัดไป
ขั้นที่ 2 : การพิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะกรรมการพิจ ารณาคาขอ เอกสารหลั กฐาน โครงการ ข้อกาหนดและศักยภาพความ
พร้อมทางด้านกายภาพ วิชาการ การเงิน และการบริหารจัดการ ในการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการแนะนาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม หากผู้ยื่นคาขอไม่ปรับปรุงตามคาแนะนาภายใน 45 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการให้คาแนะนา
รัฐมนตรีอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้
ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผู้ยื่นคาขอได้ปรับปรุงตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
แล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการให้คาแนะนารัฐมนตรีไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนประเภท
ขั้นที่ 3 : กระบวนการอนุญาตของรัฐมนตรี
รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขั้นที่ 4 : แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นคาขอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นคาขอ
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ กาหนดหลั กเกณฑ์ ของผลงานทางวิ ชาการที่ ใช้ ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
คณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. กาหนด สาหรับตาแหน่งที่
เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กาหนด
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบั น อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญั ติส ถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กกอ. จึงกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นวารสารออนไลน์ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสาร
แนบท้ายระเบียบนี้
ข้ อ ๓ ในกรณี ว ารสารทางวิ ช าการที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามข้ อ ๒ ให้ ส ภาสถาบั น
อุด มศึ ก ษาเอกชน อาจพิ จ ารณายอมรั บ วารสารทางวิช าการ ส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มีกาหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
(๒) มี ก ารระบุ ส านั กพิ มพ์ ห รือ หน่ ว ยงานที่ ตี พิ มพ์ วัตถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของวารสาร
และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(๔) มี ห ลั ก ฐานที่ ต รวจสอบได้ ว่า วารสารมี ก ารแต่ งตั้งผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ (peer reviewer)
ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทาวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
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-๒(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก กรณี ที่บทความมีผู้นิ พนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(๗) มี บ ทคั ดย่ อของบทความที่ เป็ นทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษทุ ก บทความ กรณี ที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒
จึงกาหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่
วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบท้ายระเบียบ
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กาหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
- BIOSIS (http://www.biosis.org)
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
(select ebscohost and then H.W.Wilson)
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
- Scopus (http://www.info.scopus.com)
- Social Science Research Network
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
หมายเหตุ

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
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สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

ที่ ศธ 0506(4)/ว 254

11 มีนาคม 2557
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/ในกากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ์
ด้ ว ยคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในการประชุ ม ครั้ งที่ 11/2556 เมื่ อ วัน ที่ 4 ธั น วาคม
2556 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบแนวปฏิ บั ติ ใ นการพิ จ ารณาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี แ ขนงวิ ช า/กลุ่ ม วิ ช า
ของสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 16 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี แ ขนงวิ ช า/กลุ่ ม วิ ช า
ของสถาบั นอุดมศึกษา กาหนดให้ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ ครบทุกแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ที่เปิดสอนและสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
นางวราภรณ์ สีหนาท
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
โทร. 02-610-5454
โทรสาร 02-354-5530
โทรสา๒๖๔๔ ๕๖๐๔
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สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

ที่ ศธ 0506(2)/ว 1117

11 ธันวาคม 2557
เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/ในกากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ์
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 1011-12 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2550 เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแจ้งว่า
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ได้พิจารณาข้อหารือ
เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารหลั กสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ เสนอต่อ ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรบางประเภท เช่น หลักสูตรนานาชาติ (international program) ที่ได้จัดทา
เอกสารหลักสูตรเป็นภาษาต่างประเทศ โดยได้เห็นชอบกาหนดแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองหลักสูตรทุกประเภทและในทุกกรณี คือให้
สถาบันอุดมศึกษายื่นเอกสารหลักสูตรที่จัดทาเป็นภาษาไทยที่มีหัวข้อและรายละเอียดตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด ทั้งนี้ เพราะว่า ภาษาไทยเป็นภาษาทางราชการ โดยจะเสนอหลักสูตรฉบับที่จัดทาเป็น
ภาษาต่างประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยได้เริ่มใช้กับหลักสูตรที่เสนอไปที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป นั้น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ให้ความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ เสนอเล่ม
เอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตร สามารถจัดทาเล่มเอกสารหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้ ทั้งนี้หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอเล่มเอกสารหลักสูตรที่จัดทาเป็นภาษาไทยที่มีหัวข้อและรายละเอียด
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดด้วย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถดาเนินการตามมติดังกล่าว
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายสุภัทร จาปาทอง
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 0-2610-5382
โทรสาร 0-2354-5530 และ 0-2354-5491๔ ๕๖๐๔
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ที่ ศธ 0506(2)/ว 174

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
10 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/ในกากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ์
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติ
ในการนาเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรที่ต้องส่งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
1.1 หลักสูตรใหม่
1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่เป็นการปรับปรุงในสาระสาคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์
โครงสร้าง ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสาคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และระบบการศึกษา
1.3 หลักสูตรปรับปรุง (สมอ.08) ที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. หลักสูตรที่ไม่ต้องส่งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ที่เป็นการปรับปรุงระดับรายวิชา
อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคาอธิบายรายวิชา
โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร
ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารหลักฐานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อยที่ผ่านความ
เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ข้อมูล
หลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทันสมัยอยู่เสมอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 0-2610-5382
โทรสาร 0-2354-5530 และ 0-2354-5491๔ ๕๖๐๔
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ที่ ศธ 0506/ว 246

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
26 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/ในกากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ์
ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่ อง แนวทางการบริห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ กษา พ.ศ. 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
เป็ น ต้ น ไป รวมทั้ ง การก าหนดให้ อ าจารย์ ป ระจ าที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษารั บ เข้ า ใหม่ ต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา และกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีผล
การสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด นั้น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับหลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา การกาหนดมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอั งกฤษของอาจารย์ ป ระจ าที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษารั บ เข้ า ใหม่ และเกณฑ์ ผ ลการสอบ
ภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ดังนี้
1. หลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
1.1 สถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ
พ.ศ. 2548 มาก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ คือก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 ให้สถาบันนั้นสามารถดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2548 ต่อไปได้ ทั้งนี้
มีกาหนดระยะเวลาที่ต้องนาเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ภายใน 180 วัน
นับแต่เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ คือ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
1.2 หากสถาบั น อุดมศึกษาใดดาเนินการเกี่ยวกับหลักสู ตรตามข้อ 1.1 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมั ติหลักสูตรของสถาบันนั้นๆ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 ได้
/2. การกาหนด...
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2. การกาหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษา
รับเข้าใหม่ และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ในระยะสองปี แรกของการประกาศใช้เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2558
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเห็ น สมควรให้ มี ก ารทดลองน าร่ อ งการปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ นี้
จึงกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถกาหนดวิธีการของตนเอง เพื่อใช้ประเมินความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ประจาใหม่ และผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ว่ามีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ใช้งานได้หรือไม่
โดยจะทดลองนาร่องตามนี้เป็นเวลาประมาณ 2 ปี นับจากวันประกาศ จากนั้นจึงจะมี
การก าหนดมาตรฐานในเรื่ อ งนี้ ใหม่ หลั งจากการประเมิ น ผลการทดลองน าร่อ ง ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ของประกาศ และเพื่อให้เหมาะสมแก่การนาไปปฏิบัติในทุกสถาบัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
โทร. 02-610-5378 - 9
โทรสาร 02-354-5530, 02-354-5491
โทรสา๒๖๔๔ ๕๖๐๔
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กฎ/ประกาศ/ระเบียบ

ส่วนที่ 1
ประกาศ
ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ยกเลิก/เพิ่มเติม

ยกเลิก...
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การเสนอรายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น กรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันอุดมศึกษาในกากับ
ของรัฐ พ.ศ. 2552

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน ยกเลิก...
๓. ให้ยกเลิก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัด
การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวั น ที่ ๓๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน ยกเลิก...
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
๓. ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทาง ยกเลิก...
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ๓. ให้ยกเลิก
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ยกเลิก...
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์
การกาหนดชื่อปริญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๙” ลงวัน ที่ ๒๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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ยกเลิก/เพิ่มเติม
๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่ อ ปริญ ญา (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่ อ ปริญ ญา (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑”
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่ อ ปริญ ญา (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่ อ ปริญ ญา (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔.๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่ อ ปริ ญ ญา (ฉบั บ ที่ ๖)” ลงวั น ที่ ๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทาง ยกเลิก...
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ๑. ให้ ย กเลิ กประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
เพิ่มเติม...
๒. ให้ เพิ่ ม ข้ อ ความไว้ ท้ า ยประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบั ติตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒
“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทารายละเอียด
ของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
และรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รใน
ลั ก ษณะอื่ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถดาเนิ น การ
จัดทาระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ
มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ โดย
สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับ
บริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ให้
คานึ งถึ งเจตนารมณ์ ข องการจั ดท า มคอ.๓ มคอ.๔
มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗” ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
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ส่วนที่ 2
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวงการขอให้ รั บ รองและการรั บ รอง ยกเลิก...
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘
และการรั บ รองวิ ท ยฐานะของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
- กฎกระทรวงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ ยกเลิก...
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙
นอกสถานที่ ตั้ งของสถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๑
- ประกาศคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ การจั ดท าบั ญ ชี และรายงานงบการเงิน
ประจ าปี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ยกเลิก...
๒. ให้ยกเลิกความใน ๒. ของประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาบัญชี และ
รายงานงบการเงิน ประจาปี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๒. ในประกาศนี้
รอบระยะบัญชี หมายความว่า รอบระยะเวลา
บัญชีนับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม และสิ้นสุดวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ของปีถัดไป”
๓. ให้ยกเลิกความใน ๓. ของประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาบัญชี และ
รายงานงบการเงิน ประจาปี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๓. ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่รอบระยะบัญชีปี พ.ศ.
๒๕๕๘ เป็นต้นไป”
๔. ให้ยกเลิกความใน ๔. ของประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาบัญชี และ
รายงานงบการเงิน ประจาปี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๔. ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจั ด ท าแบบ
รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
แบบรายงานงบการเงินของกองทุนประเภทต่างๆ เมื่อ
สิ้นงวดบัญชีหนึ่งๆ ดังนี้
(๑) แบบ รกอ. ๕/๑ รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
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(๒) แบบ รกอ. ๕/๒ งบแสดงฐานะการเงินรวม
(๓) แบบ รกอ. ๕/๒.๑ งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนทั่วไป
(๔) แบบ รกอ. ๕/๒.๒ งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนทรัพย์สินถาวร
(๕) แบบ รกอ. ๕/๒.๓ งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนวิจัย
(๖) แบบ รกอ. ๕/๒.๔ งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
(๗) แบบ รกอ. ๕/๒.๕ งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนพัฒนาบุคลากร
(๘) แบบ รกอ. ๕/๒.๖ งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนสงเคราะห์
(๙) แบบ รกอ. ๕/๒.๗ งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนคงเงินต้นหรือกองทุนอื่น
(๑๐) แบบ รกอ. ๕/๓ งบรายได้ค่าใช้จ่ายรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม
(๑๑) แบบ รกอ. ๕/๓.๑ งบรายได้ค่าใช้จ่าย และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม - กองทุนทั่วไป
(๑๒) แบบ รกอ. ๕/๓.๒ งบรายได้ค่าใช้จ่าย และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม - กองทุนทรัพย์สิน
ถาวร
(๑๓) แบบ รกอ. ๕/๓.๓ งบรายได้ค่าใช้จ่าย และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม - กองทุนวิจัย
(๑๔) แบบ รกอ. ๕/๓.๔ งบรายได้ค่าใช้จ่าย และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม - กองทุนห้องสมุด
และเทคโนโลยี
(๑๕) แบบ รกอ. ๕/๓.๕ งบรายได้ค่าใช้จ่าย และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม - กองทุนพัฒ นา
บุคลากร
(๑๖) แบบ รกอ. ๕/๓.๖ งบรายได้ค่าใช้จ่าย และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม - กองทุนสงเคราะห์
(๑๗) แบบ รกอ. ๕/๓.๗ งบรายได้ค่าใช้จ่าย และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม - กองทุนคงเงินต้น
หรือกองทุนอื่น
(๑๘) แบบ รกอ. ๕/๔ งบกระแสเงินสดรวม
(๑๙) แบบ รกอ. ๕/๕ หมายเหตุ ป ระกอบงบ
การเงิน
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(๒๐) แบบ รกอ. ๕/๖ รายละเอียดรายได้
(๒๑) แบบ รกอ. ๕/๗ รายละเอียดค่าใช้จ่าย
(๒๒) แบบ รกอ. ๕/๘ รายละเอี ย ดสิ น ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียน

- ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจัดทารายงานประจาปีประเภทต่างๆ
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘

ยกเลิก...
ข้ อ ๒. ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๓ ของ ประกาศ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
การจัดทาบัญชี และรายงานงบการเงินประจาปีของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดส่ง
รายงานตามข้อ ๒ ภายในกาหนดเวลา ดังนี้
รายงานตามข้อ ๒.๑ (๑) ให้ จัดส่ งภายในวัน ที่ ๑
เมษายน ของแต่ละปี
รายงานตามข้ อ ๒.๑ (๒) – (๕) ให้ จั ด ส่ งภายใน
วันที่ ๑ กันยายน ของแต่ละปี
รายงานตามข้ อ ๒.๒ ให้ จั ด ส่ ง ภายในวั น ที่ ๓๐
พฤศจิกายน ของแต่ละปี”

