สวนที่ ๑
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โลกยุคปจจุบนั มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอสื่อสารเปนอยางมาก ในดาน
การศึกษา เกิดการเคลื่อนยายนักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากตางสถาบัน
ทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ผูมีงานทําที่ตองการความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการทํางานมีจํานวนมาก
ขึ้น สิ่งที่จําเปนตองดําเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อ
สงเสริมการศึกษาตลอดชีวติ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการ ศึกษาใหมีความใกลเคียงกันกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีอื่นๆ เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการเคลื่อน ยายนักศึกษาและการเทียบโอนหนวย
กิต และนับตัง้ แตการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปทีเ่ มือง
Bologna ประเทศอิตาลี และเกิดขอตกลง Bologna Process ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปก็มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูข องบัณฑิต (Learning Outcomes) ใน
แตละคุณวุฒิ และขยายผลการดําเนินการไปตามประเทศตางๆ ทั่วโลก
สําหรับประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเนนหนักให
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหาเปนและเห็นคุณคา
ของวั ฒ นธรรมไทย มี ก ารยกระดั บ ของสถาบั น ราชภั ฏ และสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลขึ้ น เป น
มหาวิทยาลัย การเปดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และใหอิสระในการดําเนินการแกสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อให
ประชาชนมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางทั่วถึง ทามกลางสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้
ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาตามมา กล า วคื อ จะทํ า อย า งไรให สั ง คมเชื่ อ มั่ น ได ว า คุ ณ วุ ฒิ ที่ บั ณ ฑิ ต ได รั บ จาก
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการดําเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) เพื่อเปนเครื่องมือในการนํา
นโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติในสวนของ
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ นสถานศึ ก ษาอย า งเป น รู ป ธรรม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษามุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา
ซึ่ ง เป น การประกั น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด รั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ต ล ะคุ ณ วุ ฒิ และสื่ อ สารให สั ง คม ชุ ม ชน รวมทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเขาใจไดตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการ
พัฒนาวามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ
๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึง่ ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงตอ เนื่องจาก
คุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น การแบงสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่ง
เพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาทีต่ องใช ลักษณะของหลักสูตรใน
แตละระดับคุณวุฒิ การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจ ากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรู
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ตลอดชีวติ รวมทั้งระบบและกลไกทีใ่ หความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนิน งานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู
๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒.๑ ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุงใหกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
พัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย
การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวา บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง
๒.๒ มุงเนนที่มาตรฐานผลของการเรียนรูของบัณฑิต(Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้น
ต่ําเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู (Domains of Learning) ของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้น
อยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ
๒.๓ มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาไวดวยกันและเชื่อมโยง
เปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมี
มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ
๒.๔ มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและ
เทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจะชวย
กําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทาย
ของการจั ด การศึ กษา คือ คุ ณ ภาพของบั ณฑิ ต ซึ่ ง จะมี ม าตรฐานผลการเรี ย นรู ต ามที่มุ ง หวั ง สามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ เปนที่พึงพอใจของนายจาง และเปนคนดีของสังคม ชวย
เพิ่มความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย
๓. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓.๑ เพื่อเปนกลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ดวย
การนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา
๓.๒ เพื่อกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บั ณ ฑิ ต ที่ ค าดหวั ง ในคุ ณ วุ ฒิ / ปริ ญ ญาของสาขา/สาขาวิ ช าในระดั บ การศึ ก ษาต า งๆ และเพื่ อ ให
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สถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลัก และเปนแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธี
การสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
๓.๓ เพื่อเชื่อมโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพื่อบุคคลจะไดมีโอกาส
เพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปรงใส
สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆ กับตางประเทศได
๓.๔ เพื่อเปนกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนกรอบ
อางอิงสําหรับผูประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
๓.๕ เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุมผูท ี่
เกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางาน
รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี
๓.๖ เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และการรับรอง
คุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิบอกถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปญญาที่ตองการ และความซับซอนของ
การเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติยังกําหนดคุณลักษณะของ
ความรู ความสามารถที่
นักศึกษาระดับแรกเขาหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย เพราะเปนพื้นฐาน
สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึก ษาเริ่ มต นที่ ร ะดั บ ที่ ๑ อนุ ปริ ญ ญา (๓ ป ) และสิ้ น สุด ที่ ร ะดั บ ที่ ๖
ปริญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ ๑
อนุปริญญา (๓ ป)
ปริญญาตรี
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔
ปริญญาโท
ระดับที่ ๕
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๖
ปริญญาเอก
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง ไมไดหมายความวาจะสามารถเขาศึกษา
ตอในระดับสูงขึ้นไปไดโดยตรง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
อาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือเงื่อนไขอื่นเพื่อใหมั่นใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และซับซอนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบงสายวิชาเปน ๒ สาย ไดแก สายวิชาการ เนนศาสตร บริสุทธ
ทางดานศิลปศาสตรหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้นๆเปนหลัก ไมได
สัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุงเนนการศึกษาในลักษณะของศาสตรเชิง
๑ เม.ย. ๕๒

ประยุกต เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะระดับสูงซึ่งจําเปนตอการประกอบอาชีพ และนําไปสูการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
การศึกษาในสายวิชาการและสายวิชาชีพไมไดแตกตางกันอยางสิ้นเชิง การเรียนในสายวิชาการ
ควรจะพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพ
ควรเกี่ยวของกับความเขาใจการวิจัยและความรูทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวของอยางทั่วถึง และพัฒนาความสามารถในการคิดและการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ
อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกัน ซึ่งควรสะทอนใหเห็นในรายละเอียดของ
เนื้อหาวิชาและในชื่อปริญญา ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีก
สายวิชาหนึ่งได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบางประการของการเขาศึกษาได เพื่อใหผูเรียนมีพื้น
ฐานความรูและทักษะที่จะเปนเพียงพอสําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ และบรรลุผลการเรียนรูตามที่หลักสูตร
นั้นๆ คาดหวัง

๑ เม.ย. ๕๒

โครงสรางของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่ง
เชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งสูอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น ดังแผนภูมิตอไปนี้
ระดับ
๖

ปริญญาทางสายวิชาการ
ปริญญาเอกทางการวิจัย
(ปร.ด.)
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง

๕

๔

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

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

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

๓

๒

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

ปริญญาตรี
(เชน ศศ.บ., วท.บ.)

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

อนุปริญญา (๓ ป)
๑

-

แรกเขา
หมายเหตุ :

เสนทึบ แสดงถึง เสนทางการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิ
เสนประ แสดงถึง เสนทางที่เปนไปไดในการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิและสาย
วิชา แตอาจตองศึกษาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนเสนทางการศึกษาเพื่อใหมั่นใจวานักศึกษา
มีพื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอ สําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ

๑ เม.ย. ๕๒

๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูของคุณวุฒิของประเทศไทย
การเรี ย นรู หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ที่ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาขึ้ น ในตนเอง จาก
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังให
บัณฑิตมี อยางนอย ๕ ดาน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
(๒) ดานความรู หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการนําเสนอขอมูล
การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวย
ตนเองได
(๓) ดานทักษะทางปญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใช
ความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา
เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถใน
การทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผน
และรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
(๕)
ด านทั กษะการวิเ คราะหเชิง ตัว เลข การสื่อสาร และการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึ ง ความสามารถในการวิ เคราะหเ ชิงตัวเลข ความสามารถในการใช เทคนิคทาง
คณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพอยางสูง เชน
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่ม
มาตรฐานผลการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิมีแนวคิดพื้นฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาจะตอง
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพื้นฐานความรูและทักษะเพียงพอที่จะเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่นี้รวมถึงความรูความสามารถในสาระการเรียนรูทั้ง ๘
กลุม ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค และ
ประยุกตใชความรูและทักษะทางปญญาเหลานั้นเขากับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณใหมๆ ได
นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหลานี้อาจเขาศึกษาโดยผานกระบวนการรับเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาได
โดยตรง แตบางครั้งอาจมีนักเรียนซึ่งไมไดสําเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยตรง
จึงอาจมีชองวางในความรูและทักษะซึ่งจําเปนตองเสริมความรูพื้นฐานใหสมบูรณเพื่อใหมั่นใจวานักเรียนมี
ทั ก ษะที่ จํ าเป น ทางภาษา ทั ก ษะทางการเรี ยน และพื้ น ฐานทางวิ ช าการเพี ย งพอที่ จ ะศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาไดสําเร็จ

๑ เม.ย. ๕๒

มาตรฐานผลการเรียนรูท ี่คาดหวังในระดับแรกเขา (สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรมสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยมสวนตัวดวยความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาซึ่งเปนความขัดแยงทางคานิยม สามารถสรุปผล
การโตแยงและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ไดทําลงไป
(๒) ดานความรู
มีความเขาใจอยางครอบคลุมถึงความรู และทักษะที่สําคัญในกลุมสาระการเรียนรู
ทั้ง ๘ กลุม ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมพัฒนา
บุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ มีการ
เพิ่มเติมองคความรูในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับ
อาชีวศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
มีความเขาใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในวิชาที่ศึกษา มีความ
สามารถในการประยุกตใชความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยง และปญหาใหมๆในวิชาตางๆ ที่เรียน
และในชีวิตประจําวัน ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอื่นๆ สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใช
ในการวิเคราะหปญหาเหลานั้น
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่ม
และพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองไดโดยมีการแนะนําบางเล็กนอย
สามารถที่จะไววางใจใหทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัยการแนะนําปรึกษาแต
เพียงเล็กนอย สามารถทํา งานกลุ ม ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ จุดมุงหมายรวมกัน
(๕) ดานความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจนใชทักษะทาง
คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน ในการแกไขปญหาในการศึกษา ในการทํางาน และในสภาพแวดลอมของสังคม
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๑ เม.ย. ๕๒

ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
มาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) อยางนอยตอง
เปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต อการกระทําของตนหรือของกลุม ตระหนักและประพฤติปฏิบัติไดอยาง
สอดคลองกับระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคําปรึกษาเมื่อจําเปน สามารถระบุผลกระทบ
ตอผูอื่นจากการกระทําของตน และประเมินความเหมาะสมของการกระทําเหลานั้นจากผลที่เกิดตามมาใน
สถานการณที่มีขอขัดแยงทางคานิยม และความจําเปนเรงดวนก็สามารถบอกธรรมชาติและลักษณะของ
ความขัดแยงนั้นไดอยางชัดเจน และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทําได
(๒) ดานความรู
มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับขอบขายและลักษณะของสาขา/สาขาวิชาที่เรียน และรูลึกในความรู
บางสวนในสาขา/สาขาวิชา รวมถึงทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่สําคัญ มีความคุนเคยกับปญหาใน
ปจจุบันและงานวิจัยใหมๆ สําหรับหลักสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผูชวยนัก
วิช าชี พ นักศึกษาจะตองมีความรู เกี่ ยวกับ พัฒนาการใหมๆในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรู
เกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิคและขอบังคับที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถวิ เ คราะห แปลความหมายข อ มู ล ทางเทคนิ ค และข อ มู ล การวิ จั ย สามารถ
ประยุกตใชในการแกปญหาในการปฏิบัติโดยอาศัยคําแนะนําปรึกษาแตเพียงเล็กนอย สามารถศึกษาปญหา
ที่กําหนดขึ้น ประเมินทางเลือกในการแกไข และเสนอแนะแนวทางใหมในการแกปญหาโดยอาศัยความรู
ทางภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ ง สามารถค น หาแนวคิ ด และทฤษฎี จ ากวิ ช าที่ ศึ ก ษาและ
ประยุกตใชนอกเหนือจากที่ไดเรียนมา ทั้งในดานวิชาการและการทํางาน ตระหนักในธรรมชาติขององค
ความรูในสาขา/สาขาวิชาและนํามาเปนองคประกอบหนึ่งในการวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไข มี
ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางเทคนิคและทางวิชาชีพในการวิเคราะหและแกปญหาการปฏิบัติ
ในวิชาชี พโดยอาศั ย คํ า แนะนํ าปรึ ก ษาแตเ พีย งเล็กนอย รวมทั้ง สามารถเข า ใจและอธิ บ ายผลของการ
ตัดสินใจที่เกิดขึ้น
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเปนอิสระ แตมีการปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุม
และในสถานการณที่ตองทํางานเปนทีมเพื่อทํางานที่มีจุดมุงหมายรวมกัน มีภาวะผูนําในกลุมขนาดเล็กและใน
ขอบเขตความรับผิดชอบที่กําหนด สามารถคนหาขอบกพรองในความรูและทักษะของตนเอง มีการวางแผนและ
ดําเนินการเพื่อหาโอกาสเรียนรูอยางตอเนื่อง

๑ เม.ย. ๕๒

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใชเทคนิคทางสถิติพื้นฐาน และเทคนิคทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน การ
อภิปราย การวิเคราะห และสรุปผลโดยยอในรูปแบบที่ถูกตอง สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพในการวิเคราะหปญหา การหาขอมูล และการนําเสนอ
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อยางนอยตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางดานจริยธรรมและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจทาง
คานิยม ดวยวิถีทางที่คํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นไดอยางสอดคลองกับคานิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมในระดับสูงที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทาง
คานิยมและการจัดลําดับความสําคัญ แสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ และบูรณาการได
อยางสมดุลและเหมาะสมระหวางวัตถุประสงคสวนบุคคลและวัตถุประสงคของกลุม เปนแบบอยางที่ดีตอ
ผูอื่น มีภาวะผูนําในการทํางาน ในกลุมตางๆ ในครอบครัว และชุมชน
(๒) ดานความรู
มีองคความรูในสาขา/สาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ รูหลักและทฤษฎีที่สัมพันธ
กัน ตระหนักในองคความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวของ สําหรับผูที่เรียนในหลักสูตรวิชาชีพมี
ความคุนเคยกับพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้ง
ตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรู ในหลักสูตรที่
เตรียมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิค
ขอบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุงใหทันตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
(๓) ดานทักษะทางปญญา
มี ค วามสามารถในการทํ า วิ จั ย เข า ใจและสามารถประเมิ น ข อ มู ล ค น หาแนวคิ ด และ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่กวางขวาง และประยุกตขอสรุปเพื่อแกไขปญหาและขอโตแยงที่แตกตาง
กันไดโดยไมตองอาศัยคําแนะนําจากภายนอก สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะ
แนวทางใหมในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงองคความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณ
ภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจ สามารถประยุกตทักษะและความเขาใจอันถองแท
เหล านี้ ในเนื้ อหาสาระทางวิชาการและวิช าชีพซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับสาขา/สาขาวิชาที่เ รียน สําหรับ
หลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชกระบวนการปฏิบัติงานที่ทําอยูเปนประจําไดอยางเหมาะสม และ
แยกแยะสถานการณที่ตองการการแกไขปญหาดวยนวัตกรรมใหมๆ พรอมกับนําเอาความรูความเขาใจใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของมาประยุกตใชเพื่อสนองตอบตอสถานการณเชนนั้น

๑ เม.ย. ๕๒

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะในฐานะผูนําหรือ
สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมที่มีสถานการณไมชัดเจน และตองการนวัตกรรม
ใหมๆ ในการดําเนินการ แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และ
กลาวถึงปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อ ศึก ษาปญ หาและขอ โตแ ยง แลว สามารถระบุเ ทคนิค ทางสถิติห รือ คณิต ศาสตรที่
เกี่ย วขอ งและประยุก ตใ ชอ ยา งสรา งสรรคใ นการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่
เหมาะสมสําหรับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
เปนประจําในการเก็บรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสารและความคิด
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต อยางนอย
ตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางจริยธรรม และทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางคานิยม
และศีลธรรมโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นไดอยางสอดคลองกับคานิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมในระดับสูงที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทาง
คานิยมและความจําเปนเรงดวน
แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริตไดอยางสม่ําเสมอและสามารถบูรณาการดวยความสมดุล
ที่เหมาะสมระหวางความตองการสวนตัวและวัตถุประสงคของกลุม เปนแบบอยางที่ดีใหผูอื่นและเปนผูนํา
ในการทํางาน ในกลุม ในครอบครัวและชุมชน
(๒) ดานความรู
มีความรูระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพ มีความรูในสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวของสัมพั นธ กับสาขาวิชาเฉพาะของตน มีความรูเกี่ ยวกับงานวิ จัยและนวัตกรรมใหม ๆ ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของพัฒนาการเหลานั้นตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ
กันอยูในปจจุบัน
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถประยุกตใชความรูทางทฤษฎี และประสบการณในการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาปญหา
และขอ โตแ ยง ที ่ซ ับ ซอ น สามารถคน หาขอ มูล จากแหลง ตา งๆเพิ ่ม เติม หรือ แสวงหาเทคนิค การ
วิเ คราะหตา งๆตามที่ตอ งการ อธิบ ายถึง สถานการณตา งๆ เพื่อ วิเคราะหปญหา จัดทําขอสรุป และ
เสนอแนะแนวทางการแกไขหรือกลยุทธสําหรับการดําเนินการไดอยางเต็มความสามารถ

๑ เม.ย. ๕๒

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถทํ า งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด ว ยตนเองและเป น หมู ค ณะในสถานการณ ที่
หลากหลาย รวมทั้งสถานการณใหมหรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงออกดวยความ
รับผิดชอบอยางสูงในหนาที่การงานหรือสถานการณอื่นๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ทักษะใหมๆ และความรูที่ตองการ ทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาตอไปในอนาคต
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนําเอาเทคนิคการวิเคราะหมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนใน
การศึกษาและรายงานปญหาและขอโตแยง สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและเขียนรายงาน
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส ประเมินความสําเร็จของการสื่อสารตอกลุมบุคคลตางๆ
อยูเปนประจําและปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อยางนอยตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางดานจริยธรรมที่ซับซอนในทางวิชาการหรือวิชาชีพดวย
ความเขาใจในความรูสึกของผูอื่น และเมื่อใดก็ตามที่ไม มีขอมูลทางจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือไมมี
ระเบียบข อบั งคั บเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถใชการวินิจฉัยอยางผูรู ดว ยความ
ยุติธรรมและชัดเจนดวยหลักฐาน และตอบโตกับปญหาเหลานี้บนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอัน
ดีงาม และแสดงออกหรือสื่อใหเห็นขอสรุปของปญหาดวยการรับรูที่ไวตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มีความคิด
ริเริ่มในการหยิบยกขอบกพรองของจรรยาบรรณที่มีอยูในปจจุบันเพื่อใหเกิดการทบทวนและแกไข
มีค วามกระตื อรื อรนในการสนั บ สนุ น ใหผูอื่นประยุกตใ ช การวินิจฉัยทางดานคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําใน
การสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักแหงคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและใน
ชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
มีค วามรู แ ละความเขา ใจอย างถองแท ในเนื้อหาสาระหลัก ของรายวิ ชาหรือ สาขาวิช า
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ และนํามาประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการ หรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ มีความเขาใจอยางละเอียดในทฤษฎีของการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพที่ซับซอนของกลุม
วิชาเฉพาะนั้น มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกตใช ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิ จั ย ในป จ จุ บั น ที่ มี ต อ องค ค วามรู ใ นสาขา/สาขาวิ ช า และต อ การปฏิ บั ติ ใ นวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของทองถิ่นและในระดับนานาชาติที่อาจมีผลกระทบ
ตอสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมทั้งเหตุผลและสิ่งที่เกี่ยวของสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไดอยางสอดคลองกับเนื้อหาวิชาการ
และ/หรือทางวิชาชีพที่หลากหลาย แปลกใหม และไมอาจทํานายหรือคาดหมายได สามารถพัฒนาแนวคิดที่เปน
๑ เม.ย. ๕๒

ตนแบบไดอยางสรางสรรคในการแกไขขอโตแยงและปญหา สามารถบอกเลาดวยการวินิจฉัยอยางผูรูและ
ในสถานการณที่ขาดขอมูลขาวสารที่สมบูรณ
สามารถสังเคราะหและประยุกตใชผลงานการวิจัย สิ่งตีพิมพ/ สื่อตางๆทางวิชาการ หรือ
รายงานเกี่ยวกับวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหมๆ ที่สําคัญโดยการบูรณาการเขากับองคความรูที่มีอยูหรือ
ที่สรางใหม สามารถประยุกตใชเทคนิคทั่วไปและเทคนิคการวิจัยเฉพาะทางในการวิเคราะหปญหาที่ซับซอน
อยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของสัมพันธกับสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
สามารถวางแผนอยางเปนอิสระและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทาง
วิชาการ โดยการประยุกตใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึง การใชเทคนิคการวิจัย และ
จัดทําขอสรุปที่ดี ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนความรูที่มีอยูหรือเพิ่มพูนแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพ
(๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีบทบาทในการริเริ่มอยางสรางสรรค และจัดการแกไขขอโตแยง และปญหาที่ยุงยากซับซอน
ในทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ได เมื่ อ ใดที่ มี ค วามต อ งการข อ มู ล ข า วสารและทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ก็ สามารถ
ดําเนินการไดอยางเปนอิสระในการแสวงหา และประยุกตใชขอมูลขาวสารและทักษะนั้นๆ
มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการ
เกี่ย วกับ ขอโตแยง และปญหาตางๆ แสดงออกซึ่งทัก ษะการเปนผูนําทั้งแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณที่ส อดคลอ งตอ การเพิ่ม พูน ประสิท ธิภ าพในการ
ทํางานของกลุมในภาพรวม
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูฟง ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการจากสิ่งตีพิมพ/สื่อ
ตางๆทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ มีความสามารถในการประเมินผล
อยางมีวิจารณญาณ และใชขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการตรวจสอบปญหา และหาขอสรุปและขอเสนอแนะไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรชั้นสูง อยางนอย
ตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจั ดการกับ ป ญ หาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับ ซ อนในบริบทของวิ ช าการและ
วิชาชีพของตนไดอยางเฉียบแหลม ในกรณีที่ปญหานั้นๆ มีกฎ ระเบียบ หรือขอมูลทางจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติไมเพียงพอ ก็สามารถวินิจฉัยไดอยางเที่ยงตรงและยุติธรรม และตอบโตอยูบนพื้นฐานของคานิยม
และหลักการที่ดี ทั้งยังแสดงออกหรือสื่อสารถึงขอสรุป ดวยความละเอียดออนตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
แสดงการริเริ่มในการหยิบยกขอบกพรองที่ปรากฏอยูในจรรยาบรรณในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการทบทวน
และปรับปรุงแกไข
สงเสริมผูอื่นอยางเขมแข็งในการประยุกตใชขอวินิจฉัยดวยคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแกไข
ปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น และแสดงภาวะผูนําในการสงเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งใน
ที่ทํางานและในชุมชน
๑ เม.ย. ๕๒

(๒) ดานความรู
มีความรูอยางละเอียดถี่ถวนและทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาสาขาวิชาเฉพาะของตนเอง
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของและอาจจะมีผลกระทบตอสาขาวิชาของตนทั้งในระดับทองถิ่นระดับชาติและ
ระดับนานาชาติไดอยางละเอียดถี่ถวนและทันสมัย ตระหนักถึงการดําเนินการวิจัยในปจจุบันและทฤษฎี
ตางๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมีผลอยางเปนทางการและเชื่อมั่นในการ
ตัดสินใจอยางมืออาชีพ
มีความรูและความเขาใจในกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพซึ่งมีผลตอ
การปฏิบัติในสาขาวิชาอยางถี่ถวน
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถวิเคราะหสถานการณใหมๆ และซับซอน ตลอดจนประยุกตใชผลงานวิจัยลาสุด
และความรูที่เหมาะสม เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสมในแตละกรณีได
สามารถแสดงความคิดริเริ่มและวิเคราะหไดอยางชัดเจนถึงปญหาที่ซับซอน แสวงหาและ
ประเมินผลจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติมไดอยางเหมาะสม
สามารถติดตามผลการดําเนินงาน แปลความหมาย และลงความเห็นทั่วไปที่เหมาะสมจาก
ผลการดําเนินการซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพ
สามารถใช ทั ก ษะทางความคิ ด และการวิ เ คราะห เ หล า นั้ น ได อ ย า งสม่ํ า เสมอเมื่ อ ต อ ง
เกี่ยวของกับการทํากิจกรรมทางวิชาชีพ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระและริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ
ของตน รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมของตนเองได อ ย า งเต็ ม ที่ มี ก ารประเมิ น ผลและปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพของตน ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการทํางานและวางแผนสําหรับการปรับปรุง ปฏิบัติ
ตอลูกคาและผูรวมงานในวิถีทางที่สนับสนุนการพัฒนาสวนตนและวิชาชีพ
สร า งปฏิ สั ม พั น ธ ใ นกิ จ กรรมกลุ ม อย า งสร า งสรรค แ ละแสดงออกซึ่ ง ความเป น ผู นํ า ใน
สภาพแวดลอมทางวิชาชีพและทางสังคมที่ซับซอน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และชุมชน ตลอดจนการรายงาน
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอและการเผยแพรผลงานทางวิชาชีพ มีการประเมินผล
การดําเนินการ และใชขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบเสาะประเด็นปญหา
ในสาขาวิชาเฉพาะของตน พรอมทั้งสรุปและใหคําแนะนําที่เหมาะสมตอกลุมบุคคลในอาชีพและในชุมชน
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก อยางนอยตองเปน
ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางดานจริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ
และเมื่อไมมีจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได ก็
สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรูดวยความยุติธรรม มีหลักฐานและจัดการกับปญหาเหลานั้นบนพื้นฐานของ
หลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อถึงขอสรุปของปญหา โดยคํานึงถึงความรูสึกของ
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ผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ มีความคิดริเริ่มในการชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณของการปฏิบัติที่ใชอยู
ในปจจุบัน เพื่อการทบทวนและแกไข มีความกระตือรือรนในการสนับสนุนใหผูอื่นประยุกตใชดุลยพินิจ
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา ในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักแหงคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน
และในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
มีความเขาใจอยางถองแทในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพ รวมทั้ง
ข อ มู ล เฉพาะทางทฤษฎี หลั ก การและแนวคิ ด ที่ เ ป น รากฐาน มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ พัฒ นาการลา สุด ใน
สาขาวิช า รวมถึ งประเด็ นปญ หาสํา คัญ ที่กํา ลัง เกิ ด ขึ้ น รู เ ทคนิค การคนควาวิจัยและความทาทายที่มีอยู
ในการพัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไป การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาชีพ นักศึกษา
จะตองมีความเขาใจอยางถองแท และกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ มีความรูอยางถองแทเกี่ยวกับพัฒนาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของสัมพันธกันซึ่งที่จะมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต ใ ช ค วามเข า ใจอั น ถ อ งแท ใ นทฤษฎี และเทคนิ ค การ
คนควาวิจัยในการวิเคราะหขอโตแยงและปญหาสําคัญตางๆอยางสรางสรรค และพัฒนา แนวทางการ
แกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎี เพื่อสรางสรรคและพัฒนา
ความรูความเขาใจใหมบนพื้นฐานของการบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาซึ่ง
มีการศึกษาคนควาระดับสูง สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญเพื่อจัดการกับปญหา
ที่ซับซอนในการพัฒนาองคความรูใหมหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแสดงออกอยางสม่ําเสมอในการดําเนินการกิจกรรมทางวิชาการ หรือวิชาชีพดวย
ความเปนอิสระและดวยความคิดริเริ่มในระดับสูง รับผิดชอบอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเอง มีการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองโดยใชขอมูลยอนกลับ พรอมทั้งมีการวางแผนปรับปรุงแกไขได
อย างสร างสรรค เ อื้ อ อํ า นวยให เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ ใ นกิ จ กรรมของกลุ ม และแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู นํ า ที่ มี
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและทางสังคมที่ซับซอน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสมกับผูฟงทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนดวยการรายงานและการนําเสนอทั้งในรูปแบบทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ การใชสิ่งตีพิมพ
และสื่ออิเลคทรอนิคทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาทีส่ ําคัญเกี่ยวกับ
ปญหาที่ซับซอน มีการประเมินผลการทํางานเปนประจําและใชขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติอยางมี
ประสิทธิภาพ
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางกวางขวางและเหมาะสมในการศึกษา
ปญหาและการสื่อสารถึงขอสรุปและขอเสนอแนะ
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๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแตละคุณวุฒิ
จากมาตรฐานผลการเรียนรูข องแตละคุณวุฒิในขอ ๔.๓ จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใน
แตละระดับคุณวุฒิ ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงคแตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควรมีลักษณะอยาง
นอย ดังนี้
(๑) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป )
หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (๓ ป) ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาทั้งความรู และทักษะที่
จําเปนตอการทํางานในสาขา/สาขาวิชาทางดานการบริหารหรือทางดานสนับสนุนนักวิชาชีพ เปนการ
พัฒนาความรูทางทฤษฎีและการวิจัยเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
(๒) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจในสาขาวิชา
อยางกวางๆเนนใหรูลึกในบางสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห การพัฒนาและผลการวิจัยลาสุด นักศึกษา
ควรตระหนักถึงความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ปริญญาตรีเปนคุณวุฒิขั้นพื้นฐานสําหรับ
การเขาสูอาชีพในสาขาตางๆ ที่ใชทักษะความชํานาญสูง และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นดวย ดังนั้นหลักสูตร
จะตองพัฒนาผูเรียน ทั้งความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติในวิชาชีพ และพื้นฐานความรูภาคปฏิบัติ
และภาคทฤษฏี และการวิจัยที่จําเปนตอการศึกษาตอดวย
(๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ตองการปรับปรุงความรู และทักษะทางวิชาชีพ แตขาดคุณสมบัติใน
แตเมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
การเขาศึกษาตอหรือไมตองการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแลว ก็สามารถที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได โดยอาจตองเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม
(๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุงหมายที่จะใหความรูและทักษะทางดานวิชาการและวิชาชีพ
ในระดับที่สูงมากแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี โดยมุงเนนการพัฒนาความ
ชํานาญทางดานการวิจัย หรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทางวิชาชีพ หลักสูตรจึงอาจเนนการคนควาวิจัย
ที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธ หรืออาจผสมผสานระหวางวิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชา หรือ การศึกษา
รายวิชาและการคนควาอิสระ
(๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนในสาขา
วิชาชีพเฉพาะบางสาขาที่กําหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเปนหลักสูตรที่
เปดสอนทางดานการแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เชน เภสัชศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย
(๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอกเปนหลักสูตรที่เนนการศึกษาคนควาที่ลุมลึกในระดับสูงอยางมีอิสระ มี
ความเชี่ยวชาญในพัฒนาการลาสุดขององคความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและ
ประยุกตใชความรูเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชา ของสาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะ
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เนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธเพื่อเพิ่มพูนองคความรูที่ มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวาง
วิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชา
๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
ระบบหนวยกิตเปนระบบทีใ่ ชเพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรูที่คาดหวังวานักศึกษาจะไดรบั ใน
การศึกษาแตละระดับคุณวุฒิ
ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรที่
สาขาวิชาตางกันแมในระดับเดียวกัน อาจแตกตางกันได เชน ระยะเวลาศึกษาในระดับคุณวุฒปิ ริญญาตรี
อาจจะเปน ๔ ป ๕ ป หรือ ๖ ป ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรูที่คาดหวัง และระดับความซับซอนของ
สาขาวิชานั้นๆ และระยะเวลาเรียนเทากันในหลักสูตรที่ตางกัน อาจนําไปสูคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโทได เพียงแตการเรียนในระดับปริญญาโทจะเขมขนกวา ระดับคุณวุฒิจะขึ้นอยูกับระดับของการ
เรียนหรือความซับซอนของการเรียนมากกวาที่จะขึ้นอยูกับระยะ เวลาที่เรียน แมวาจะมีการกําหนดหนวย
กิตขั้นต่ําของหลักสูตรไวกต็ าม (จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับ
คุณวุฒิ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร)
๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิที่ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ แสดงถึง
(๑) ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ไ ด แ ก อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธกับความซับซอนของการเรียนรู
(๒) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศิลปศาสตร จะใช
ชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อทั่วไป
(๓) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู ซึ่งอาจเปนสาขาวิชาเดียว หรือสองสาขาวิชาใน
สัดสวนที่เทากัน สองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขาวิชารวมกัน
เปนสหวิทยาการ เชน สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเปนสาขาวิชาเดี่ยว ใชชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชา
สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ การกํ า หนดชื่ อ คุณ วุ ฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาตางๆ ต องเป นมาตรฐานสากล
ถู ก ต อ ง แม น ยํ า หลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดชื่ อ ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าต า งๆเป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
๔.๗ การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ
นักศึกษาที่สามารถแสดงไดวามีความรู ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงไดกับผลการเรียนรูที่
กําหนดไวในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษา ควรไดรับการ
ประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูหรือประสบการณที่มีเพื่อการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและไมตอง
เสี ย เวลาเรี ย นสิ่ ง ที่ ต นรู อ ยู แ ล ว อี ก การเที ย บโอนความรู ห รื อ ประสบการณ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ
เรื่อง ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ

๑ เม.ย. ๕๒

๕. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางระดับอุดมศึกษา จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู แสดงไดดังตารางตอไปนี้

ระดับคุณวุฒิ

๑.อนุปริญญา
(๓ ป)
๒.ปริญญาตรี
๓.
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
๔. ปริญญาโท
๕.
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง
๖. ปริญญาเอก

หนวย
กิตขั้น
ต่ํา*

๙
๑๒
๑๕
๑๘
๒๔ หลัง
ป.ตรี
๓๖ หลัง
ป.ตรี
๒๔ หลัง
ป.โท
๔๘ หลั ง
ป.โท
หรื อ ๗๒
ห ลั ง
ป.ตรี

มาตรฐานผลการเรียนรู
คุณธรรม ความรู
ทักษะทาง
ทักษะ
ทักษะ
จริยธรรม
ปญญา ความสัมพันธ
การ
ระหวาง
วิเคราะหเชิง
บุคคลและ ตัวเลข การ
ความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
X

X

X

X

X

XX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXX

XX

XXX

หมายเหตุ : * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกีย่ วกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เครื่องหมาย x ที่มีจํานวนมากนอยตางกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ความรู และทักษะในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒิ

๑ เม.ย. ๕๒

๖. คุณลักษณะของบัณฑิตทีค่ าดหวังของแตละระดับคุณวุฒิ
บัณฑิตแตละระดับคุณวุฒิจะตองแสดงความรูความสามารถอยางนอยในเรื่องตางๆ ดังนี้
๖.๑ ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
(๑) ความรูเ กี่ย วกับ ขอเท็จจริง หลัก การและทฤษฎีที่สําคัญ ในสาขา/สาขาวิช าที่ เ รี ยน
รวมถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
(๒) ความสามารถในการประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน เพื่อใชในการ
แกไขขอขัดแยงและปญหาที่เกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการทํางาน ตลอดจนการพัฒนา
แนวทางที่ดีในการแกปญหาบนพื้นฐานแหงการวิเคราะห
(๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และนําเสนอขอสรุปทั้งแบบปากเปลาและการเขียน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม
(๔) ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่การงานที่รบั ผิดชอบในสาขาวิชาทีเ่ รียน
๖.๒ ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
(๑) ความรูที่ครอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึง
ความเขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ
(๒) ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแกปญหาได
อยางสรางสรรค จากความเข าใจที่ ลึ กซึ้ งของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอื่นที่ เ กี่ ย วของโดยอาศั ย
คําแนะนําแตเพียงเล็กนอย
(๓) ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะหตอผูรับ
ขอมูลขาวสารกลุมตางๆ
(๔)
ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญ คือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ
(๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู ความ
เขาใจอยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การ
วิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/สาขาวิชา
๖.๓ ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๑) ความรู ระดั บสู งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีประสบการณในสาขาวิ ชา ทั้ งดาน
วิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก
(๒) ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางสรางสรรคในการวางแผนและการ
วิจัย ดวยความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
(๓) ความสามารถในการเลือกใชเทคนิคตางๆ ทางคณิตศาสตร และเทคนิคเชิงวิเคราะห
อื่นๆ ในการคนควาและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดริเริ่มใหมๆ
ดวยปากเปลา ดวยการเขียน และใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสื่อสารกับผูฟงกลุมตางๆ ไดแก กลุมวิชาการ
กลุมวิชาชีพและชุมชน
(๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
และการประกอบวิชาชีพ
๑ เม.ย. ๕๒

๖.๔ ระดับ ๔ ปริญญาโท
(๑) ความเขาใจอยางถองแท ในทฤษฎีผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนา
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ และสิ่งที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเหลานี้ตอองคความรูในสาขาวิชา
(๒) ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาคนควาในระดับสูง
เพื่อใชในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลานี้ในการดําเนินการวิจัยที่สําคัญหรือทํา
โครงการคนควาในวิชาชีพ
(๓) ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนาการใหมๆ
ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๔) ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพรในรูปแบบของ
สื่อตางๆตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ ในชุมชน
๖.๕ ระดับ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(๑) การประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจัยที่มีอยู
ในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได
(๒) การประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได
อยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการให
คําแนะนําของตนเอง
(๓) การมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นเพื่อดํารง
ไวและขยายองคความรู ประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูนําและสนับสนุน
การพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) การติดตามและสงเสริมผูอื่นอยางเขมแข็งในการประยุกตใชการวินิจฉัยดวยคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและมีความละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวของกับความขัดแยงทาง
คานิยม
๖.๖ ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
(๑) ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(๒) ความคุนเคยกับประเด็นปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ รวมทั้งความทาทายของประเด็นปญหาเหลานั้นตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน และตอขอสรุปที่
เปนที่ยอมรับกันอยูแลว
(๓) การศึกษาคนควาระดับสูงที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการวิจัยที่มีลักษณะ
สรางสรรคโดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฎีและการวิจัยที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญตอการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
(๔) ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่ศึกษา
(๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือจากรายงานผลของ
โครงการและจากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ที่อางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

๑ เม.ย. ๕๒

๗. ปจจัยสูความสําเร็จทีจ่ ําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผลสําเร็จใน
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบตางๆ
ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆอยางตอเนื่องปจจัยดังกลาวจะ
เปนสัดสวนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อใหมั่นใจวาปจจัยสูความสําเร็จเหลานี้
เปนที่เขาใจของคณาจารยผูเกี่ยวของ และนําไปใชในการเรียนการสอน
ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน มีดังนี้
๗.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสมผสานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติ
ตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาอาจ
รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอื่นในสถานการณ
ตางๆกัน การอภิปรายเปนกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆและที่ซับซอนมากขึ้น จะชวยให
นักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใชหลักการทั่วไปวา สิ่งที่ตนเชื่อควร
เปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรู จะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณที่เปนไปไดตางๆ รวมถึงสถานการณที่นักศึกษาจะตองเผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางาน
แมวาผลการเรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสที่มีการเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอน
๗.๒ การแสวงหาความรู
ปจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกวางๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหาสาระใน
การเรี ย นการสอนไว ล ว งหน า และเมื่ อ มี ข อ มูล ใหม เ พิ่ มขึ้ น ควรจะเชื่ อ มโยงกั บ เนื้ อ หาที่ จั ดไว นั้ น และ
เชื่อมโยงกับความรูเดิมของนักศึกษา เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใชเครื่องมือชวยจํา
และการทบทวนเนื้อหาที่สําคัญเปนระยะๆจะชวยใหมั่นใจไดวาขอมูลนั้นจะอยูในความทรงจําไดในระยะ
ยาว
๗.๓ การพัฒนาทักษะทางปญญา
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝก
ปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆเปนลําดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว และตองฝก
ปฏิบัติในหลายสถานการณ รวมทั้งที่คลายคลึงกับสถานการณที่คาดวาจะไดใชในอนาคตเพื่อชวยในการ
ถายทอดความรูและนําไปใชในสถานการณตางๆตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการ
กําหนดและใชทักษะทางปญญาในการแกไขปญหาใหมๆ ที่ไมคาดคิดมากอน จําเปนตองมีการทํางานใน
การแกปญหาแบบปลายเปดโดยใหความชวยเหลือในการจําแนกแยกแยะ และการประยุกตใชความรูความ
เขาใจ
เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษาควรถูก
ฝกใหสามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหมๆที่ทาทายและสามารถพัฒนาการ
จัดการกลยุทธในการคิดของตนเองเมื่อตองแกไขกับประเด็นปญหาในลักษณะตางๆ
๗.๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและมีขอมูลยอนกลับอยาง
สรางสรรคตอผลการทํางาน ขอมูลยอนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ถานักศึกษาไดวิเคราะห
พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดงพฤติกรรมของ
ตนเอง
การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง จําเปนตอง
มอบหมายงานใหนักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุนความสามารถเหลานั้นดวยความมุงหวังใหมีผลงานที่
กาวหนาขึ้นตามลําดับ
๗.๕ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝกปฏิบัติเปนลําดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว
พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณอยางงายๆ แก
นักศึกษา เพื่อปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรอยางงายๆ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะห
เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนตองไดรับการสอนเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรง
รวมกับการฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ
๘. สถาบันทีจ่ ัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและใหคณ
ุ วุฒิตามกรอบมาตรบานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีอํานาจหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่
กฎหมายกําหนด
๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตองสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผูเชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ หรือสถาบันฯสามารถกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก

๑ เม.ย. ๕๒

