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เล่มที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๑ และ เล่มที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๒– มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นสมควรกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางสําหรับการประเมินอัตราการใช้ห้องเรียนและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“จํานวนชั่วโมงที่ควรใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน ๑ สัปดาห์” หมายความว่า จํานวนชั่วโมงที่ห้อง
สามารถรองรับการใช้อย่างเต็มที่ใน ๑ สัปดาห์
“อัตราการใช้ห้อง” หมายความว่า จํานวนชั่วโมงที่ใช้ห้องจริงใน ๑ สัปดาห์ เมื่อเทียบเป็นร้อยละ
ของจํานวนชั่วโมงที่ควรใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน ๑ สัปดาห์
“อัตราการใช้พื้นที่” หมายความว่า จํานวนนักศึกษาที่ใช้ห้องจริงใน ๑ สัปดาห์ เมื่อเทียบ
เป็นร้อยละของความจุเต็มที่ตามความเป็นจริงของห้องใน ๑ สัปดาห์
“ปีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาตามการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยทั่วไปกําหนดเริ่มต้นปีการศึกษาประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป
“ภาคการศึ ก ษา”
หมายความว่ า ภาคการศึ ก ษาตามการจั ด การเรี ย นการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยอาจแบ่งได้เป็น ๓ ระบบ คือ ระบบทวิภาค ระบบไตรภาค และระบบจตุรภาค
“ระดับการศึกษา” หมายความว่า หลักสูต รต่ํากว่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูต รประกาศนีย บัต รบัณฑิต หลักสูต รปริญ ญาโท หลักสูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ชั้น สูง และ
หลักสูตรปริญญาเอก
“การจัดการเรียนการสอน” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไม่รวมการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนา
“การจัด ฝึกอบรมหรือสัมมนา” หมายความว่า การให้ความรู้เฉพาะเรื่อง เป็น ครั้ง คราว
หรือต่อเนื่อง โดยไม่ได้มุ่งเน้นการให้ปริญญา และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
“ประเภทการเรียน” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) โครงการปกติ ได้แก่ หลักสูต รที่สถาบัน อุด มศึกษาจัด เป็น การทั่วไป รวมทั้ง หลักสูต ร
ที่จัดเป็น การเฉพาะในช่วงวัน เวลาที่กําหนด หรือจัด เฉพาะกลุ่มบุคคลโดยมีการจัดการเรีย นการสอน
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ด้วยวิธีการทั่วไป และเรียกเก็บค่าเล่าเรียนตามปกติไม่ต่างจากหลักสูตรส่วนใหญ่ที่สถาบันจัดการเรียน
การสอน
(๒) โครงการพิ เ ศษ ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ขึ้ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ เช่ น
การศึกษานานาชาติ การศึกษาทางไกล หลักสูตรผู้บริหารหรือหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ ที่มีค่าใช้จา่ ยสูงมาก
“แหล่งที่มาของเงินทุน” หมายความว่า แหล่งที่มาของเงินทุนในการสร้างอาคารหรือห้อง
จําแนกออกได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินกู้ และเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น
ข้อ ๓ การประเมินอัตราการใช้ห้องเรียนตามประกาศนี้ มีขอบเขตการประเมิน ดังนี้
(๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒
ไม่รวมภาคฤดูร้อน สําหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาค และภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
และภาคเรีย นที่ ๓ สําหรับระบบไตรภาค เป็นต้น โดยเริ่มวิเคราะห์ในภาคเรียนแรก จนครบหนึ่งปี
การศึกษา
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ห้องเรีย นของนักศึกษาในหลักสูตรของสถาบัน อุด มศึกษา
ทุกสาขาวิชาและทุกระดับการศึกษา โดยประเภทการเรียน เฉพาะโครงการปกติ ไม่รวมหลักสูตรพิเศษ
และหลักสูตรนานาชาติ
(๓) ห้องที่ศึกษาวิเคราะห์ คือ ห้องเรียน ได้แก่ ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม
หรือสร้างใหม่และเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จาํ กัดว่าจะใช้เงินจากแหล่งที่มาของเงินทุนใด
(๔) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ห้องเรีย นที่ครอบคลุมภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แ ก่ การจัด
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความประสงค์จะแสดงประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนเพื่อการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาตามภารกิจหลัก
ด้านการบริการวิชาการและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้วิเคราะห์แยกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีเฉพาะ
การใช้ห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และกรณีการใช้ห้องเรียนที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
๔ ด้าน
ข้อ ๔ การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง แนวทางเพื่อการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การจัดทํารายงานส่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอเพื่อการนําผลการประเมินไปใช้ ทิศทางการพัฒนาแนวทางการประเมิน เกณฑ์พื้นที่ใช้สอย
และอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อ ๕ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานกลาง แนวทางและการจัดทํารายงานตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
สําหรับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อวัดประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร รูปแบบรายงาน วิธีการ
และช่วงเวลาจัดส่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกําหนด
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ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศ รวมถึงหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4
เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
๑. เกณฑ์มาตรฐานกลาง
๑.๑ สูตรการคํานวณ
๑.๑.๑ ประสิทธิภาพการใช้ห้อง = (อัตราการใช้ห้อง x อัตราการใช้พื้นที่) / ๑๐๐
๑ . ๑ . ๒ อั ต ร า ก า ร ใ ช้ ห้ อ ง = ( จํา น ว น ชั่ ว โ ม ง ที่ ใ ช้ ห้ อ ง จ ริ ง ใ น ๑ สัป ดาห์ /
จํานวนชั่วโมงที่ควรใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน ๑ สัปดาห์) x ๑๐๐
๑.๑.๓ อั ต ราการใ ช้ พื้ น ที่ = (จํา น วนนั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ห้ อ ง จริ ง ใน ๑ สัป ดาห์ x
พื้นที่ต่อนักศึกษา ๑ คนตามเกณฑ์มาตรฐาน x ๑๐๐) / (พื้นที่ห้อง x จํานวนชั่วโมงที่ใช้ห้องจริงใน ๑ สัปดาห์)
๑.๒ ช่วงเวลาประเมิน
ช่วงเวลาที่ใช้เป็นฐานในการประเมิน คือ ช่วงเวลา “๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. –
๑๖.๐๐ น.” เฉพาะ “วันจันทร์ – วันศุกร์” รวมเป็นระยะเวลา ๓๕ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเท่ากับจํานวนชั่วโมง
ที่ควรใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน ๑ สัปดาห์ โดยสถาบันที่มีความประสงค์จะชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับโครงการปกติ นอกช่วงเวลาประเมิน ให้จัดทํารายงานการประเมินแยกเป็นอีกฉบับ
ต่างหาก
การกําหนดช่วงเวลาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงนอกเวลาราชการเป็นอํานาจ
หน้าที่ของสถาบัน ซึ่งแต่ละสถาบันมีเหตุผลความจําเป็นแตกต่างกัน ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อจํากัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการแต่อย่างใด
๑.๓ เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นักศึกษาเต็มเวลา
ให้สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา จําแนกตามกลุ่มสาขา
๒๐ สาขา สํ าหรับ เปรียบเทียบกับ อั ตราส่วนอาจารย์ต่อ นัก ศึก ษาเต็ ม เวลาซึ่ง เป็นเกณฑ์เ ฉพาะสําหรับ
ดําเนิ นการตามประกาศฉบับ นี้เ ท่านั้ น เพื่อใช้เ ป็ นตัวบ่ง ชี้ และแจ้ง เตือนด้านคุณภาพการจัด การศึก ษา
โดยมิได้เป็นการกําหนดเกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการอื่นแต่อย่างใด
๑.๔ สถานที่ที่ต้องมีการประเมิน
โดยทั่วไประดับการประเมินมี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/สํานัก และ
ระดั บอาคาร สําหรับในช่วง ๓ ปีแรก ให้ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาคาร การกําหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นดุลยพินจิ ของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันที่มีวิทยาเขตและมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก ให้ประเมินประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์อาคารของวิทยาเขตและสถานที่ตั้งอื่นเป็นรายแห่ง พร้อมทั้งวิเคราะห์อัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็นรายแห่ง ทั้งนี้ สําหรับอาคารของสถาบันที่ตั้งอยู่นอกสถานที่ตั้งหลัก อาจแบ่งการใช้งานได้เป็น
๓ รูปแบบ คือ

-๒(๑) ใช้ห้องเรียนเต็มช่วงเวลาประเมิน หรือสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ใช้งานห้องเรียนเพียงรายเดียว
ในช่วงเวลาประเมิน
(๒) ใช้ห้องเรียนในช่วงเวลาประเมินบางชั่วโมง โดยช่วงเวลาอื่นมีเจ้าของสถานที่หรือบุคคลอื่น
ใช้ห้องเรียน
(๓) ใช้ห้องเรียนนอกช่วงเวลาประเมิน
ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินเฉพาะรูปแบบที่ ๑ เท่านั้น และการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. แนวทางเพื่อการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
๒.๑ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถนั บ ชั่ ว โมงการใช้ ห้ อ งเรี ย นโดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ
สถาบันการศึกษาอื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า
๒.๒ การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถชี้แจงแนวทางการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และมาตรการ
อื่นๆ ทั้งภายในห้องและภายนอกห้องเรียนเพิ่มเติมได้ เช่น แผนการประหยัดพลังงานที่ดี การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ประจําห้องเรียน จํานวนและขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ให้สถาบันได้มีโอกาสประเมินตนเอง พิจารณากําหนดแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
และดําเนินการในมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
นอกจากจะต้องคํานึง ถึงการลงทุนและการใช้ทรัพยากรและพลัง งานอย่างประหยัดและ
คุ้ม ค่ าแล้ว สถาบั นการศึก ษาจะต้ อ งคํานึง ถึ ง สภาพแวดล้อ มที่ เ หมาะสมต่ อ การจัด การศึก ษา ส่ง เสริม
บรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน ความปลอดภัย และจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
๓. การจัดทํารายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
๓.๑.๑ สถาบันที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี และของบลงทุน
ให้จัดทํารายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ส่งสํานักงบประมาณโดยตรง พร้อมกับ
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของสถาบัน และสําเนาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
๓.๑.๒ สถาบันที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยไม่ขอ
งบลงทุน ให้สถาบันจัดทํารายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารส่งให้กับสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
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-๓๓.๒ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
๓.๒.๑ สถาบั นที่มี การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ให้ส ถาบันดําเนินการจัดทํ ารายงาน
การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร และส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓.๒.๒ สถาบันที่ไม่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ขอความร่วมมือสถาบันนําแนวทาง
ดัง กล่า วไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ป ระสิท ธิ ภ าพการใช้ป ระโยชน์อ าคาร และพิ จ ารณาจั ด ส่ง สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ ตามความสมัครใจ
ทั้ง นี้ ในช่ วง ๓ ปีแรก ให้ส ถาบันอุดมศึก ษาของรัฐ ตามข้อ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ และ
สถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนตามข้ อ ๓.๒.๑ ดําเนินการประเมินเป็นประจําทุกปี เพื่อส่งเสริมให้สถาบันและ
บุคลากรเพิ่มพูนประสบการณ์และประเมินได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้น ให้ประเมินทุกๆ ๓ ปี
๔. ข้อเสนอเพื่อการนําผลการประเมินไปใช้
ในช่วง ๓ ปีแรก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการประสานความร่วมมือ
กับ หน่วยงานที่ เ กี่ยวข้ องอันได้แก่ สํ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานัก งบประมาณ สํานักงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีการนําแนวทางนี้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ และประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อ เสนอให้จ ัด ลําดับ ความสํา คัญ ในการสนับ สนุน งบประมาณ ในส่วนของ
งบลงทุนเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่ ตามลําดับ ดังนี้
กลุ่ ม ที่ ๑ สถาบั นอุ ดมศึก ษาที่ จ ะขอรั บ การสนั บ สนุน งบประมาณสํา หรั บ อาคารหรื อ
สิ่งก่อสร้างใหม่ มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีอัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาในกลุ่มสาขาที่ เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่ที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
กลุ่มที่ ๒ สถาบันอุดมศึกษาที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณอาคารหรือ สิ่ง ก่อ สร้าง
ใหม่ มีป ระสิ ท ธิภาพการใช้ ประโยชน์อาคารสูง กว่าเกณฑ์ม าตรฐาน แต่มีอัตราส่วนอาจารย์ต่อ นั ก ศึ ก ษา
เต็ ม เวลาในกลุ่ ม สาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนของอาคารหรือ สิ่ง ก่อ สร้างใหม่ที่จ ะขอรับ
การสนับ สนุน งบประมาณ ไม่ผ่ านเกณฑ์ที่กํ าหนด ในกรณีนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดําเนินการจัดทํา
คําชี้ แจงเหตุ ผ ลและความจําเป็นเสนอต่ อสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่ อ พิจ ารณาให้ความ
เห็นชอบ และส่งให้ กับสํานักงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อไป
กลุ่มที่ ๓ สถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ในกรณีนี้ ควรชะลอการสนับสนุนงบประมาณสําหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น
จะต้องสร้างอาคารหรือ สิ่งก่อสร้างใหม่ สถาบันจะต้องดําเนินการจัดทําแผนการเพิ่มประสิท ธิภาพการใช้
ประโยชน์อาคารและปฏิบัติตามแผนก่อน เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และส่งให้กับสํานักงบประมาณใช้ป ระกอบการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อไป

-๔๕. ทิศทางการพัฒนาแนวทางการประเมิน
ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารในช่วง ๓ ปีแรก โดยใช้แนวทางและ
เกณฑ์มาตรฐานกลางเดียวกัน จะทําให้เกิดจุดเริ่มต้นกระบวนการและได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อ
เปรียบเทียบหาค่าบรรทัดฐาน (Norm) ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มสถาบันและ/หรือกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งมีปรัชญา
และแนวคิด ความจําเป็นและความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ของสถาบันแตกต่างกัน รวมทั้งจะได้รวบรวมและ
วิเคราะห์ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นและมิติอื่นๆ และส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางหรือเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อพัฒนาแนวทาง
ดังกล่าวให้มีความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากับความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพของ
สถาบัน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัต
๖. เกณฑ์พื้นที่ใช้สอย
๖.๑ ห้องบรรยายและห้องสัมมนา
๖.๑.๑ ห้องบรรยายขนาดความจุ ๓๐๐ คน ๐.๙ ตร.ม. : คน
๖.๑.๒ ห้องบรรยายขนาดความจุ ๒๐๐ คน ๐.๙ ตร.ม. : คน
๖.๑.๓ ห้องบรรยายขนาดความจุ ๑๐๐ คน ๑.๐ ตร.ม. : คน
๖.๑.๔ ห้องบรรยายขนาดความจุ ๕๐ คน ๑.๑ ตร.ม. : คน
๖.๑.๕ ห้องบรรยายขนาดความจุ ๒๕ คน ๑.๕ ตร.ม. : คน
๖.๑.๖ ห้องสัมมนาหรือห้องติวขนาดความจุ ๓๐ คน ๑.๘ ตร.ม. : คน
๖.๒ ห้องปฏิบัติการทดลอง สําหรับการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
๖.๒.๑ ห้องปฏิบัติการทดลองเคมี ฟิสิกส์ (ปีที่ ๑,๒) ขนาดความจุ ๕๐ คน ๓.๕ ตร.ม.: คน
๖.๒.๒ ห้องปฏิบัติการทดลองด้านอื่น ๆ (ปีที่ ๑,๒) ขนาดความจุ ๕๐ คน ๓ ตร.ม. : คน
๖.๒.๓ ห้องปฏิบัติการทดลองเคมี ฟิสิกส์ (ทั่วไป) ขนาดความจุ ๒๕ คน ๔ ตร.ม. : คน
๖.๒.๔ ห้องปฏิบัติการทดลองด้านอื่น ๆ (ทั่วไป) ขนาดความจุ ๒๕ คน ๓.๕ ตร.ม. : คน
๖.๒.๕ ห้องปฏิบัติการทดลองทั่วไป ขนาดความจุ ๕๐ คน ๕ ตร.ม. : คน (ทางด้าน
วิทยาศาสตร์) สําหรับปี ๓, ๔ และปริญญาโท
๖.๓ ห้องปฏิบัติการทดลอง สําหรับการวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
๖.๓.๑ ห้องปฏิบัติการทดลองสําหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)
สําหรับนักวิจัย ๒ คน นักศึกษาปริญญาโท ๔ คน ๑๐ ตร.ม. : คน (ปฏิบัติงานในห้องทดลอง)
๖.๓.๒ ห้องปฏิบัติการทดลองสําหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)
สําหรับนักวิจัย ๑ คน นักศึกษาปริญญาโท ๑ คน ๑๐ ตร.ม. : คน (ปฏิบัติงานภาคสนาม)
๖.๔ ห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านสังคมศาสตร์
๖.๔.๑ ห้องปฏิบัติการทางด้านคหกรรมศาสตร์ ขนาดความจุ ๒๕ คน ๕ ตร.ม. : คน
๖.๔.๒ ห้องปฏิบัติการทดลองสําหรับงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ขนาดความจุ ๖ คน ๕ ตร.ม. : คน
๖.๕ ห้องปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอน
๖.๕.๑ ห้องเขียนแบบ ขนาดความจุ ๒๕ คน ๕ ตร.ม. : คน
๖.๕.๒ ห้องปฏิบัติการทางด้านการคํานวณ ขนาดความจุ ๕๐ คน ๓ ตร.ม. : คน
๖.๕.๓ ห้องปฏิบัติการภาษา ขนาดความจุ ๒๕ คน ๓.๕ ตร.ม. : คน
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-๕๖.๖ โรงฝึกงาน (Workshop)
๖.๖.๑ โรงฝึกงานทางด้านเครื่องจักรกล ขนาดความจุ ๒๕ คน ๑๐ ตร.ม. : คน
๖.๖.๒ ห้องตรวจสอบวัสดุ ขนาดความจุ ๒๕ คน ๑๕ ตร.ม. : คน
๖.๖.๓ โรงฝึกงานช่างไม้ ขนาดความจุ ๒๕ คน ๗.๕ ตร.ม. : คน
๖.๖.๔ โรงฝึกงานเครือ่ งเหล็ก ขนาดความจุ ๒๕ คน ๗.๕ ตร.ม. : คน
๖.๖.๕ โรงฝึกงานเกี่ยวกับ Hydraulic ขนาดความจุ ๒๕ คน ๑๐ ตร.ม. : คน
๖.๖.๖ โรงฝึกงานทางด้านเครื่องไฟฟ้า ขนาดความจุ ๒๕ คน ๗.๕ ตร.ม. : คน
๖.๖.๗ โรงฝึกงานให้มีพื้นที่เก็บเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานทุกชนิด ๑๕% ของพื้นที่ทงั้ หมด
๖.๗ หอพักนักศึกษา
๖.๗.๑ ระดับปริญญาตรี ขนาดความจุ ๔ คน : ห้อง ๗ ตร.ม. : คน
๖.๗.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา ขนาดความจุ ๒ คน : ห้อง ๙ ตร.ม. : คน
๖.๗.๓ ห้องน้ําเฉลี่ย ๑ ตร.ม. : คน
๖.๗.๔ ห้องพักผ่อน (คิด ๒๐ % ของนักศึกษา) ๒ ตร.ม. : คน
๖.๗.๕ ห้องซักเสื้อผ้า ให้คิดพื้นที่ตามความจําเป็น โดยใช้พื้นที่ขนาด ๑๐ ตร.ม. : คน
๖.๘ ห้องอาหาร ๑.๕ ตร.ม. : คน
๖.๙ ห้องสําหรับงานบริหาร
๖.๙.๑ ห้องคณบดี ๑๘ ตร.ม. : คน
๖.๙.๒ ห้องผู้บริหารหรืออาจารย์ชั้นอาวุโส ๑๒ ตร.ม. : คน
๖.๙.๓ ห้องผู้บริหารหรืออาจารย์ระดับธรรมดา ๙ ตร.ม. : คน
๖.๙.๔ ห้องปฏิบัติงานทางธุรการ ๔ ตร.ม. : คน
๖.๑๐ ระเบียงทางสัญจรไม่เกิน ๒๕ % ของพื้นที่ทั้งหมด
๗. อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา
๗.๑ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
สาขาวิชา
๗.๑.๑ ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู
๗.๑.๒ มนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
๗.๑.๓ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
๗.๑.๔ นิติศาสตร์
๗.๑.๕ สังคมและพฤติกรรมศาสตร์
๗.๑.๖ การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ
๗.๑.๗ การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร
๗.๑.๘ คหกรรมศาสตร์
๗.๑.๙ ธุรกิจบริการ
๗.๑.๑๐ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
๗.๑.๑๑ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
๗.๑.๑๒ แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
๗.๑.๑๓ วิศวกรรมศาสตร์

อัตราส่วน
๑ : ๑๕
๑ : ๒๕
๑:๘
๑ : ๕๐
๑ : ๒๕
๑ : ๒๕
๑ : ๒๕
๑ : ๑๘
๑ : ๒๕
๑ : ๑๐
๑ : ๒๐
๑:๘
๑ : ๒๐
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-๖๗.๑.๑๔ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๗.๑.๑๕ การอาชีวะ หัตถกรรม และอุตสาหกรรม
๗.๑.๑๖ การขนส่งและการคมนาคม
๗.๑.๑๗ เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และประมง
๗.๑.๑๘ เภสัชศาสตร์
๗.๑.๑๙ สัตวแพทยศาสตร์
๗.๑.๒๐ อื่นๆ

๑:๘
๑ : ๑๐
๑ : ๑๐
๑ : ๒๐
๑:๘
๑:๘
๑ : ๑๘

๗.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา
อัตราส่วน
๗.๒.๑ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑ : ๑๐
๗.๒.๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑:๕
๗.๒.๓ แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
๑:๔
อนึ่ ง ในกรณีส าขาวิชาที่มี สภาวิชาชีพซึ่ง ได้จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมาย ให้ ใช้อัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัตติ ามที่สภาวิชาชีพกําหนด
หมายเหตุ :
๑) อัตราส่วนข้างต้นใช้กับสถาบันอุดมศึกษาประเภทจํากัดรับ
๒) อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา
๓) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาเต็มเวลาในโครงการปกติและโครงการพิเศษ
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เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ เมษายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามที่มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระและความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการของ
สถาบัน อุดมศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้ว ยการจัด ตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการการอุด มศึกษา จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อนําไปสู่
การพั ฒ นาสถาบั น อุด มศึ ก ษาตามกลุ่ มสถาบั น ที่ มีป รั ชญา วัต ถุป ระสงค์ และพัน ธกิจ ในการจัด ตั้ ง
ที่แตกต่างกัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
๑. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน ๒ ด้าน ดังนี้
๑.๑ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน
(๑) ด้านกายภาพ
สถาบันอุด มศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี
มีห้องครบทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัด กิจกรรมทุกประเภทมีจํานวน
เพีย งพอ และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูต ร และจํานวน
นักศึกษาตามแผนการรับ นักศึกษา ตามเกณฑ์พื้น ที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัด ให้ มี
ห้องสมุด ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณ ฑ์ประจําอาคาร ครุภัณ ฑ์การศึกษา และคอมพิว เตอร์จํานวน
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หรือความจําเป็นอย่างอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ด้านวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและแผนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ต อบสนอง
ความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
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เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ เมษายน ๒๕๕๔

(๓) ด้านการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนก
ตามกองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจ
และเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรีย นและผู้ใช้บริการอุด มศึกษา สถาบัน มีการจัดทํารายงานการเงิน ที่แสดงถึงการได้มาของรายได้
รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนํารายได้
ไปลงทุนภายใต้ก ารประเมิน และวิ เคราะห์ความเสี่ ย ง มีระบบการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล
การปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรทุกระดับ
(๔) ด้านการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ
ที่กําหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล
การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ
รวมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็น ไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่กําหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหาร
จัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่ว ม
และหลักความคุ้มค่า
๑.๒ มาตรฐานด้านการดําเนิ น การตามภารกิจของสถาบัน อุ ด มศึกษา ประกอบด้ว ย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน
(๑) ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบัน อุด มศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณ สมบัติแ ละจํานวน
ตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิต
ได้ตามคุณ ลักษณะ จุดเน้น ของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด และจัด ให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน
เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
(๒) ด้านการวิจัย
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารดํ า เนิ น พั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการ
บริหารจัด การเพื่อ ส่งเสริ มและสนับสนุนคณาจารย์ นัก วิจัย บุคลากรให้ มีสมรรถนะในการทําวิจั ย
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์
และงานริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ท่ีมีคุ ณ ภาพ มีป ระโยชน์ สนองยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาประเทศ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
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(๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งใน
วงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัย
การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคําตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการ
ให้บริ การแบบให้ เปล่า หรือ เป็น การให้ บริการเชิ ง พาณิ ชย์ที่ใ ห้ผ ลตอบแทนเป็ นรายได้หรื อเป็น ข้อมู ล
ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
(๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบัน อุด มศึกษามีการดําเนิน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมของชาติ
ทั้ง ในระดั บ หน่ ว ยงานและระดั บ สถาบั น มี ร ะบบและกลไกในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากร
ของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
มีวิถีชีวิต ที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการ
ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานด้า นนี้ อ ย่า งมี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพตามเป้ า หมายของแผนยุ ท ธศาสตร์
การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
๒. ประเภทหรือ กลุ่ มสถาบัน ที่กํ าหนดไว้ ภายใต้ม าตรฐานสถาบั น อุ ด มศึก ษานี้ แบ่ง เป็ น
๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาแต่ ละแห่ งจะเป็น ผู้ เ ลือ กประเภทหรื อกลุ่ ม สถาบัน เองตามปรั ช ญา
วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่ได้กาํ หนดไว้ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่เลือกไว้ได้
กลุ่มสถาบันต่าง ๆ จะเน้นหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานย่อยทั้ง ๑.๑ และ ๑.๒
ที่แตกต่างกันในด้านปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่กําหนด
กลุ่มสถาบัน ที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็น ไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูต รหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน กรณีจงึ จําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุ ศาสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รห้ า ปี ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รห้ า ปี ) ต้ อ งมุ่ งให้ เ กิ ด มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต โดยมีห ลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบัน อุด มศึกษาใด จัด การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
หรือสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูต รห้าปี) อยู่ในวัน ที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูต ร
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ ภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี)

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี)
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี)
๑. ชื่อสาขา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
วิชาเอกเดี่ยว*
๑) การศึกษาปฐมวัย
๒) การประถมศึกษา
๓) ภาษาไทย
๔) คณิตศาสตร์
๕) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๖) ฟิสิกส์
๗) เคมี
๘) ชีววิทยา
๙) สังคมศึกษา
๑๐) สุขศึกษา
๑๑) พลศึกษา
๑๒) ศิลปศึกษา
๑๓) ดนตรีศึกษา
๑๔) นาฏศิลป์
๑๕) คอมพิวเตอร์
๑๖) ภาษาต่างประเทศ**
๑๗) ธุรกิจศึกษา
วิชาเอกคู่*
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔) ฟิสิกส์
๕) เคมี
๖) ชีววิทยา
๗) สังคมศึกษา
๘) สุขศึกษา
๙) พลศึกษา
๑๐) ศิลปศึกษา
๑๑) ดนตรีศึกษา
๑๒) นาฏศิลป์
๑๓) คอมพิวเตอร์
๑๔) ภาษาต่างประเทศ**
๑๕) ธุรกิจศึกษา
๑๖) การศึกษาพิเศษ***
๑๗) การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่***
๑
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๑๘) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือจิตวิทยาโรงเรียน***
๑๙) เทคโนโลยีการศึกษา***
๒๐) การวัดและประเมินผลการศึกษา***
* สถาบันสามารถใช้ชื่อวิ ชาเอกในแต่ล ะวิชาเอกที่แตกต่างจากนี้ได้ และจะมีการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต
วิชาเอกเดี่ยว หมายถึง วิชาเอกที่นิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกวิชาเดียวและสามารถสอนได้
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจะสอนได้
เฉพาะระดับการศึกษาปฐมวัย และวิชาเอกประถมศึกษาจะสอนได้เฉพาะระดับประถมศึกษา
วิชาเอกคู่ หมายถึง วิชาเอกที่นิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกได้ ๒ วิชาเอกและสอนได้ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
**ให้ระบุชื่อภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
***วิชาเอกที่ไม่สามารถคู่กันเองได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับการสอนในชั้นเรียน
โดยตรง จึงต้องเลือกวิชาเอกคู่กับวิชาเอกที่มีการสอนในชั้นเรียนโดยตรงอีกวิชาเอกหนึ่ง
๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก
ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต (*……………….)
ค.บ. (*........................) หรือ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (*……………….)
ศษ.บ. (*……………….) หรือ
การศึกษาบัณฑิต (*……………….)
กศ.บ. (*……………….)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (*……………….)
B.Ed. (*……………….)
* ให้ระบุวิชาเอก
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาครุศาสตร์ /ศึก ษาศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิล ปะและจิตวิท ยาการสอนหรือการจัดการ
เรียนรู้ การผลิตครูใหม่หรือการเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจําการ รวมทั้งการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาครู
และวิชาเอกที่จะสอน ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
จึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาคนทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๑) มี คุณธรรม มี ความกล้ าหาญทางจริยธรรม มี จรรยาบรรณวิ ชาชี พครู และมี ความรับผิ ดชอบสู ง
ต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒) มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทํางานร่วมกันกับ
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
๒
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๓) มีความรอบรู้ และมี ความสามารถประยุ กต์ ความเข้ าใจอั นถ่ องแท้ ในทฤษฎี และระเบี ยบวิ ธี การ
ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
๕) มีความสามารถในการพิ จารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิ ชาการ วิชาชีพ
และสังคมอย่างมีเหตุ ผลที่สมเหตุ สมผล โดยการบู ร ณาการศาสตร์แบบสหวิ ท ยาการและพหุ วิท ยาการเพื่ อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนอยู่เสมอ
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมที่
เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม มี ค วามเข้ า ใจผู้ อื่ น เข้ า ใจโลก
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
๒) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
๕.๒ ด้านความรู้
๑) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ
เป็นระบบ
๒) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
๓) มี ความเข้าใจความก้ าวหน้า ของความรู้เ ฉพาะด้ านในสาขาวิช าที่จ ะสอนอย่า งลึก ซึ้ ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๒) สามารถคิด แก้ ปัญหาที่ มี ความสลั บซับซ้ อน เสนอทางออก และนําไปสู่ การแก้ ไขได้อย่ าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
๓) มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒ นางานอย่ างสร้างสรรค์ มี วิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความไวในการรับ รู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้ าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิง บวก มี วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
๒) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
๓
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๓) มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๒) มีความสามารถในการใช้ดุล ยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
๕.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรู ปแบบหลากหลาย ทั้ง รูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ผู้ เ รี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุรุสภา
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
๑๒๔ หน่วยกิต
ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ
๒.๑) วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
๔๖ หน่วยกิต*
(โดยมีวิชาประสบการณ์ภาคสนามหรือการปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ในระยะสองภาค
การศึกษาปกติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
๒.๒) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๗๘ หน่วยกิต**
ประกอบด้วย
๒.๒.๑) วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ
(๑) วิชาเอกเดี่ยว
ไม่น้อยกว่า
๖๘ หน่วยกิต***
(๒) วิชาเอกคู่
ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓๔ หน่วยกิต****
๒.๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
๒.๒.๓) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่ เติมไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๖๐ หน่วยกิต
หมายเหตุ ทั้งนี้ มีข้อกําหนด ๔ ประการ ดังนี้
๔
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๑.* รายวิชาในวิชาชีพครู จะต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่คุรุสภากําหนดและสอนโดย
คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการสอน หรือมีคุณวุฒิการศึกษาทางการสอนในคณะเจ้าของวิชานั้น
๒.** การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย:
ต้อ งกําหนดให้ชัดเจนว่ า นักศึ กษาจะต้องเรียนวิชาเอกจากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชาหลั กนั้น หรือสอนโดย
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก” หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาหลักและมี
ผลงานวิชาการเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องในสาขาวิชาหลักนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการเรียนรู้เนื้อหาสาระที่เข้มข้น
อยู่ในสิ่งแวดล้อม/บรรยากาศที่มีลักษณะและธรรมชาติที่เป็นพลวัต ทําให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของศาสตร์ในวิชาเอกนั้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัว เกิดจิตใฝ่รู้ (inquiry mind) สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา ติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์นั้นได้ และเกิดความคิดสร้างสรรค์
ทั้งนี้ จะต้องไม่ใช้งบประมาณเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการและการจัดหาคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก”
หรือดํารงตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเอกดังกล่าวเพิ่มในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อมิให้
เกิดความซ้ําซ้อนกับคณะสาขาวิชาหลักนั้น ๆ
๓.*** ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกเดี่ยว หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
ของสาขาวิชานั้น
๔.**** ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกคู่แต่ละวิชาเอก หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิในสาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชา
เฉพาะด้านของสาขาวิชานั้น
๘. ผลการเรียนรู้สําคัญ
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๘.๑.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑) คุณธรรมค้ําจุนโลก: พรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจําใจอันประเสริฐ) สังคหวัตถุ ๔
(ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน)
๒) ธรรมคุ้มครองโลก: หิริ โอตตัปปะ
๓) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น จริยธรรมของเวลา สิทธิและ
ความรับผิดชอบของมนุษย์ ความเป็นธรรมระหว่างคนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง ความใจกว้าง และความอดทน
๔) คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และมีจิตสํานึกต่อสังคม
๘.๑.๒ ด้านความรู้
การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาระดับโลกด้วย
วิธีการเชิงระบบที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๑) ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญ หาทางนิเ วศวิท ยา กลยุทธ์ก ารเป็ นพลเมือ งที่มี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๒) ด้านสังคม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปั ญหาทางสังคม กลยุทธ์การเป็นพลเมือ งที่มีความ
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมสังคม
๕
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รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ

๓) ด้านเศรษฐกิจ
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มีความ

๔) ด้านวิธีการเชิงระบบ
การพึ่งพาซึ่งกันและกันของมนุษย์ เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี วิธีการ
เชิงระบบ และเชิงองค์รวมในการประเมินประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตส่วนบุคคลที่มีต่อประเด็นปัญหา
๘.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
การพัฒนาทัก ษะการคิดขั้นสูง ในการประมวลสารสนเทศ การแสวงหาความรู้ การสรุป
การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า โดยเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงสู่สังคม
๘.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และสังคม
การเป็นผู้นํา และผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม
๘.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด ภาษาเขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการประมวลผล การแปลความหมาย และดุลยพินิจในการเลือกใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเหมาะสม
๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู)
๘.๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗
๒) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
๘.๒.๒ ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปนี้
๑) ความรู้วิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge)
๑.๑) หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู
๑.๒) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
๑.๓) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
๑.๔) การออกแบบและจัดการเรียนรู้
๑.๕) การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
๑.๖) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู
๑.๗) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
๑.๘) การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๙) การศึกษาพิเศษ
๑.๑๐) การวิจัยทางการศึกษา
๑.๑๑) การบริหารการศึกษาและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
๖
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๒) ความรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการระหว่ า งวิ ช าชี พ ครู กั บ วิ ช าเฉพาะ (PedagogicalContent Knowledge)
๒.๑) จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๒) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าเฉพาะสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะระดั บ
การศึกษาและวิชาเอก
๒.๓) การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก
๒.๔) การจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๕) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการ
จัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๖) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก
๘.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๒) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ
นําไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
๓) มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์
๘.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มี ค วามไวในการรั บ ความรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นด้ ว ยความเข้ า ใจ และความรู้ สึ ก
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
๒) มีความเอาใจใส่ มี ส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญ หาความสัมพันธ์ ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
๓) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นําและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๘.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความไวในการวิเ คราะห์และเข้าใจข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับ จากผู้เ รียนอย่าง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
๒) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลื อกใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ วิ ช าที่ ส อน และงานครู ที่รั บ ผิ ดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
๓) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และ
การนําเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
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๘.๒.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๑) มีความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูป แบบหลากหลาย ทั้ง รูป แบบที่เ ป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิ เ ศษ ผู้เ รี ยนที่มี ความสามารถปานกลาง และผู้ เ รี ยนที่มี ความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
๘.๓ หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)
๘.๓.๑ วิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๑.๑ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย
๒.๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
๒.๓) ภาษาและการรู้หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๔) คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๕) วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๖) สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๗) ศิลปะและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๘) สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรูเ้ กี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลักการที่เ กี่ ยวข้องในศาสตร์ส าขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของเด็กปฐมวัย เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเ คราะห์ ส รุปความคิดรวบยอดข้ อมู ลข่าวสารจากเด็ก ปฐมวัย
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับ
เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี รู ป แบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย ทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๒ วิชาเอกการประถมศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับประถมศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้การประถมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา
๒.๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
๒.๓) ภาษาไทยสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๔) คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๕) วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๖) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๗) ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๘) สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๙) ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๑๐) การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
ทั้งนี้ กลุม่ ความรู้ข้อ ๒.๓) - ๒.๑๐) ให้มจี าํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่ากลุ่มละ ๖ หน่วยกิต
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งในศาสตร์ ส าขาประถมศึ ก ษาไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการระดับประถมศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเอาใจใส่ในการรับฟัง
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์ส รุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เ รียนระดับ
ประถมศึก ษา สามารถสื่ อสาร มีดุล ยพิ นิจ ในการเลื อ กใช้ และนํ าเสนอข้อ มู ล
สารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรีย นรู้สํ าหรับ ผู้เ รี ยนระดั บ ประถมศึ ก ษา
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรีย นรู้สํ าหรับ ผู้เ รี ยนระดั บ ประถมศึ ก ษา
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการประถมศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๓ วิชาเอกภาษาไทย
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาไทย
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ภาษาไทยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) หลักภาษา
(๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
(๒) ระบบเสียง ระบบคํา ประโยค
(๓) ฉันทลักษณ์
(๔) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เช่น
ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร
๒.๒) วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
(๑) วรรณคดี ไทยสมั ยต่าง ๆ วรรณกรรมปัจ จุ บัน วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น
วรรณกรรม ทางการศึกษา บทละครไทย
(๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ภาษา และวรรณคดี
๒.๓) ทักษะการใช้ภาษา
(๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการ
ใช้ภาษาไทย
(๒) ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน
(๓) พลั ง ภาษา (ศิ ล ปะการใช้ ภาษาในสถานการณ์ ต่ า งๆ) เช่ น การพู ด
ในโอกาสต่าง ๆ การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ
(๔) การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง
(๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคําประพันธ์ การเขียน
เชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(๖) ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจํ าวันและ
ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
๑๐
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การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาไทย
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรับ รู้ค วามรู้ สึก ของผู้ เ รีย นภาษาไทยระดับ ประถมศึ กษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนภาษาไทย
ระดั บประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพิ นิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนภาษาไทยระดับประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีรูป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้ ง ที่ มี ความสามารถพิเ ศษ ที่ มีค วามสามารถปานกลาง และที่มี ความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาไทยอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๔ วิชาเอกคณิตศาสตร์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนคณิตศาสตร์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้คณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน์ ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับแคลคูลัสจํานวนและ
การดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและสถิติ และความน่าจะเป็น
๒.๒) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับ รู้ความรู้สึ กของผู้ เ รี ยนคณิตศาสตร์ระดั บ ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ

๑๑
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิ ดรวบยอดข้ อมูลข่าวสารด้านคณิตศาสตร์จ าก
ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา สามารถสื่ อ สาร มี ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรั บผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รู ปแบบกึ่ งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ห ลากหลาย ทั้ ง ที่มี
ความสามารถพิเ ศษ ที่ มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ
๘.๑.๓.๕ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนวิทยาศาสตร์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้วิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(๑) คณิตศาสตร์
(๒) ฟิสิกส์
(๓) เคมี
(๔) ชีววิทยา
๒.๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๑) วิทยาศาสตร์โลก
(๒) วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
(๓) ดาราศาสตร์
(๔) ไฟฟ้าและพลังงาน
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ส าขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรี ยนวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับประถมศึกษา
และมัธยมศึก ษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒ นาความสัม พันธ์ร ะหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ
๑๒
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์จาก
ผู้เ รี ยนระดั บประถมศึก ษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพิ นิจในการ
เลือกใช้และนํ าเสนอข้อมูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนวิท ยาศาสตร์ทั่วไประดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไปที่ มี รู ปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รู ปแบบกึ่งทางการ (Nonformal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ วิท ยาศาสตร์ทั่วไปสําหรั บ ผู้เ รียนที่
หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปอย่ าง
บูรณาการ
๘.๓.๑.๖ วิชาเอกฟิสิกส์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนฟิสิกส์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ฟิสิกส์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้นื ฐาน
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์
(๑) คณิตศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับฟิสกิ ส์
(๒) กลศาสตร์
(๓) อุณหพลศาสตร์
(๔) คลื่น
(๕) พลังงาน
(๖) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์
(๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนฟิสิกส์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรั บ รู้ ความรู้สึ ก ของผู้ เ รี ยนฟิสิ ก ส์ร ะดั บ มั ธยมศึ ก ษา เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ

๑๓
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเ คราะห์ ส รุป ความคิดรวบยอดข้อมูล ข่าวสารด้านฟิสิ ก ส์ จ าก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ฟิ สิ ก ส์ ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทัง้ ที่
มีความสามารถพิเ ศษ ที่ มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกฟิสิกส์อย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๗ วิชาเอกเคมี
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนเคมี
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้เคมีที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี
(๑) เคมีอินทรีย์
(๒) เคมีอนินทรีย์
(๓) เคมีวิเคราะห์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาเคมีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญ หาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนเคมี
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นเคมี ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ค วามไวในการวิ เ คราะห์ ส รุ ป ความคิ ด รวบยอดข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นเคมี
จากผู้เ รียนระดั บ มัธยมศึก ษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจ ในการเลื อกใช้ และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ เ คมี ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๑๔
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๖.๒) มี ค วามเชี่ ยวชาญในการจั ด การเรี ยนรู้เ คมี สํ าหรับ ผู้ เ รี ยนที่ห ลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกเคมีอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๘ วิชาเอกชีววิทยา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนชีววิทยา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ชีววิทยาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา
(๑) พฤกษศาสตร์
(๒) พันธุศาสตร์
(๓) จุลชีววิทยา
(๔) สัตววิทยา
(๕) นิเวศวิทยา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาชีววิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนชีววิทยา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์ส รุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาจาก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ความเชี่ ยวชาญในการจัด การเรี ยนรู้ ชีว วิท ยาที่มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ชีววิ ทยาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มคี วามสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกชีววิทยาอย่างบูรณาการ
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๘.๓.๑.๙ วิชาเอกสังคมศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนสังคมศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้สังคมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ประวัติศาสตร์
(๑) ประวัติศาสตร์ไทย
(๒) ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/เอเชียตะวันออก/เอเชียใต้
(๓) ประวัติศาสตร์ยุโรป
(๔) ประวัติศาสตร์อเมริกา
๒.๒) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร
(๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
(๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ
(๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่
(๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร
๒.๓) รัฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์
(๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
(๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
(๓) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา
(๔) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
(๕) การเมืองการปกครองไทย
(๖) ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
(๗) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
(๘) ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(๙) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่
๒.๔) ศาสนาและปรัชญา
(๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(๒) พุทธประวัติ คําสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่อทิ ธิพลของ
พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
(๓) จริยศาสตร์
(๔) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
(๕) ศาสนาเปรียบเทียบ หรือศาสนาสากล
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาสังคมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา
๑๖
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับ รู้ความรู้สึ ก ของผู้ เ รียนสัง คมศึก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสังคมศึกษาจาก
ผู้เรียนระดั บประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่ อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึก ษาที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๐ วิชาเอกสุขศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนสุขศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้สุขศึกษาที่ครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) แนวคิดและหลักการทางสาธารณสุข
๒.๒) แนวคิด ทฤษฎีทางสุขศึกษา
๒.๓) แนวคิดทางสุขศึกษาที่เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
๒.๔) การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การดูแลสุขภาพในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และ
วัยสูงอายุ สุขภาพครอบครัวและชุมชน
๒.๕) สุขภาพผู้บริโภค การป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
๒.๖) การจัดการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
๒.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ
๒.๘) การบริการสุขภาพ
๒.๙) การจัดความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน
๒.๑๐) จิตวิทยาทางสุขศึกษา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาสุขศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสุขศึกษา
๑๗
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้เ รี ย นสุ ข ศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุป ความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสุขศึกษาจาก
ผู้เ รี ยนระดับประถมศึก ษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพิ นิจในการ
เลือกใช้ และนํ าเสนอข้อมูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนระดับ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ ย วชาญในการจัดการเรี ยนรู้สุ ขศึกษาที่มีรูป แบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้ ง ที่ มี ความสามารถพิเ ศษ ที่ มีค วามสามารถปานกลาง และที่มี ความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสุขศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๑ วิชาเอกพลศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนพลศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้พลศึกษาที่ครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ปรัชญา แนวคิดและหลักการทางพลศึกษา
๒.๒) การบริหารพลศึกษาและการบริหารโปรแกรมพลศึกษา
๒.๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
๒.๔) ลักษณะและการทําหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ
๒.๕) สรีรวิทยา
๒.๖) การออกกําลังกายทีม่ ีผลต่อระบบของร่างกาย
๒.๗) หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา
๒.๘) การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
๒.๙) เทคนิคและทักษะกีฬา
๒.๑๐) กิจกรรมพลศึกษา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนพลศึกษา
๑๘
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เ รีย นพลศึก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านพลศึกษาจาก
ผู้เ รี ยนระดับประถมศึก ษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพิ นิจในการ
เลือกใช้ และนํ าเสนอข้อมูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนระดับ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีรูป แบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๒ วิชาเอกศิลปศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนศิลปศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ศิลปศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ศิลปะปฏิบัติ
(๑) ความรู้เ บื้ อ งต้นเกี่ ยวกั บ หลัก การปฏิบัติง านศิ ล ปะแขนงต่างๆ ได้ แ ก่
ทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
(๒) การวางแผน แนวคิ ด การวิจัย การดํ าเนิ นการ และการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะ
(๓) การประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
(๔) การนําเสนอผลงานศิลปะ
๒.๒) ประวัติศาสตร์ศิลป์
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะตะวันออกและศิลปะ
ตะวันตกในยุคต่าง ๆ
(๒) โบราณสถานสําคัญด้านศิลปะ โบราณวัตถุของศิลปะแขนงต่าง ๆ
(๓) ประวั ติ แนวคิ ดของศิ ล ปิ นแต่ ล ะยุ ค ตั้ ง แต่ ยุ คก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์
ยุคประวัติศาสตร์ และยุคปัจจุบัน
(๔) ศิลปะไทยประเภทต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ
๒.๓) ศิลปวิจารณ์
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการวิจารณ์งานศิลปะ
๑๙
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(๒) มีทกั ษะในการสังเกต การบรรยาย วิเคราะห์ การตีความผลงานศิลปะ
(๓) มีทักษะในการประเมินหรือตัดสินคุณภาพของงานศิลปะแขนงต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ
๒.๔) สุนทรียศาสตร์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาศิลปศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนศิลปศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับ รู้ ความรู้สึ ก ของผู้ เ รี ย นศิล ปศึก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะจากผูเ้ รียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปะที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกศิลปศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๓ วิชาเอกดนตรีศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนดนตรีศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ดนตรีศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทักษะดนตรี
(๑) ทักษะพื้นฐานที่สําคัญทั้งในเครื่องมือเอกของตนและทักษะเบื้องต้นของ
การขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีอื่น ๆ
(๒) การพัฒนาโน้ต ทักษะการขับร้องและการบรรเลงร่วมกันเป็นกลุ่ม
๒.๒) ทฤษฎีดนตรี
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการสร้างงานดนตรี ระบบประสานเสียงทั้งใน
ระบบสากล และระบบของดนตรีไทย
๒๐
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๒.๓) ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีดนตรี
(๑) การจัดระบบการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ดนตรีทั้งของไทยและในระบบสากล
(๒) วรรณคดีสําคัญในยุคต่าง ๆ
๒.๔) สุนทรียศาสตร์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาดนตรีศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนดนตรีศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนดนตรีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เอาใจใส่ ใ นการรั บ ฟั ง และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลอย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านดนตรีจากผูเ้ รียน
ระดั บประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ด นตรี ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทัง้ ที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกดนตรีศกึ ษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๔ วิชาเอกนาฏศิลป์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนนาฏศิลป์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้นาฏศิลป์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทฤษฎีนาฏศิลป์
ทฤษฎีน าฏศิล ป์ ที่ เ กี่ ย วกับ ประวั ติ ศาสตร์ นาฏศิ ลป์ ประเภท จารีต ขนบนิ ยม
วรรณคดี รูปแบบ และองค์ประกอบในการจัดการแสดง
๒.๒) ทักษะนาฏศิลป์
ทัก ษะนาฏศิลป์ ไทยที่ เป็นแบบแผน นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์ ตะวันตก และ
นาฏศิลป์ตะวันออก
๒.๓) สุนทรียศาสตร์
๒๑
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๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขานาฏศิลป์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนนาฏศิลป์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรั บ รู้ค วามรู้ สึ ก ของผู้เ รี ย นนาฏศิ ล ป์ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านนาฏศิลป์จาก
ผู้เ รียนระดับ ประถมศึก ษาและมัธยมศึก ษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพิ นิจ ในการ
เลื อกใช้ และนํ าเสนอข้อมูล สารสนเทศสําหรับ ผู้ เ รียนระดับประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีค วามเชี่ย วชาญในการจัด การเรี ยนรู้น าฏศิ ล ป์ ที่ มี รูป แบบหลากหลาย
ทั้ ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รู ป แบบกึ่ง ทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สําหรับผู้เรี ยนที่ หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกนาฏศิลป์อย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๕ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนคอมพิวเตอร์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๑) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(๒) ระบบปฏิบัตกิ ารและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
(๓) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ต
(๔) การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(๕) กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม
(๑) คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
(๒) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา
(๓) การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
(๔) การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
๒๒
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(๕) การเขียนโปรแกรม
(๖) การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา
๒.๓) การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
(๑) การผลิตสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
(๒) การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
(๓) การออกแบบบทเรียนมัลติมเี ดียและแอนิเมชัน
(๔) การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งในศาสตร์ ส าขาคอมพิ ว เตอร์ ไ ปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนคอมพิวเตอร์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับ รู้ความรู้สึกของผู้เ รียนคอมพิวเตอร์ระดับ ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิ เคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์
จากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนํ าเสนอข้ อมูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนระดับประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ค อมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย น
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคอมพิวเตอร์อย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๖ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ภาษาต่างประเทศที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
๒.๒) ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
(๑) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์
(๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์สาขาย่อยต่าง ๆ
๒๓
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(๓) พื้นฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
๒.๓) วัฒนธรรม
(๑) วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (target culture)
(๒) วัฒนธรรมไทย (local source culture)
(๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (international culture)
๒.๔) วรรณคดี
(๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่าง ๆ จนถึงร่วมสมัย
(๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาต่างประเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒ นาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําใน
การปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา
และมั ธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับ ฟัง และพัฒนาความสัม พันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ค วามไวในการวิ เ คราะห์ ส รุ ป ความคิ ด รวบยอดข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นภาษา
ต่ า งประเทศจากผู้ เ รี ยนระดับ ประถมศึก ษาและมัธ ยมศึก ษา สามารถสื่อสาร
มีดุล ยพินิจ ในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูล สารสนเทศสําหรับ ผู้ เ รี ยนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศที่ มี รู ป แบบ
หลากหลาย ทั้งรู ปแบบที่เป็ นทางการ (Formal) รู ปแบบกึ่งทางการ (Nonformal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสําหรั บ ผู้เ รี ยน
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ
๘.๓.๑.๑๗ วิชาเอกธุรกิจศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนธุรกิจศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ธุรกิจศึกษาที่ครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักธุรกิจศึกษา
๒.๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
๒๔
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๒.๓) การเงินและการบัญชี
๒.๔) เศรษฐศาสตร์
๒.๕) การขายและการตลาด
๒.๖) การจัดการ
๒.๗) การอาชีพ
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาธุรกิจหรือธุรกิจศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนธุรกิจหรือธุรกิจศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจจากผู้เรียน
ระดั บประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ธุ ร กิ จ ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ธุรกิจสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่ มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้ องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกธุรกิจศึกษาอย่างบูรณาการ
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกเดี่ยวลําดับที่ (๘.๓.๑.๓)-(๘.๓.๑.๑๗) หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผลการ
เรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชานั้น

เป็นวิชาเอกเดี่ยว
เป็นวิชาเอกเดี่ยว

๘.๓.๒ วิชาเอกคู่
๘.๓.๒.๑ วิชาเอกภาษาไทย
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกภาษาไทยที่
๘.๓.๒.๒ วิชาเอกคณิตศาสตร์
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่
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๘.๓.๒.๓ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกวิทยาศาสตร์
ทั่วไปที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๔ วิชาเอกฟิสิกส์
บูร ณาการผลการเรีย นรู้ ที่ค รอบคลุม ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ ๕๐ ของวิ ชาเอกฟิ สิก ส์
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๕ วิชาเอกเคมี
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อ ยกว่ าร้อ ยละ ๕๐ ของวิชาเอกเคมีที่เป็น
วิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๖ วิชาเอกชีววิทยา
บูร ณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิ ชาเอกชี ววิ ท ยา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๗ วิชาเอกสังคมศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ท่คี รอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกสังคมศึกษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๘ วิชาเอกสุขศึกษา
บูร ณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกสุขศึก ษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๙ วิชาเอกพลศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกพลศึกษาที่
เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๐ วิชาเอกศิลปศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกศิลปศึกษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๑ วิชาเอกดนตรีศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกดนตรีศึกษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๒ วิชาเอกนาฏศิลป์
บูร ณาการผลการเรี ยนรู้ที่ครอบคลุม ไม่ น้อยกว่ าร้ อ ยละ ๕๐ ของวิชาเอกนาฏศิ ลป์
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๓ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกคอมพิวเตอร์
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
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๘.๓.๒.๑๔ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ
บู ร ณาการผลการเรี ย นรู้ ที่ ค รอบคลุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ ของวิ ช าเอก
ภาษาต่างประเทศที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๕ วิชาเอกธุรกิจศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกธุรกิจศึกษาที่
เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๖ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๒) ด้านความรู้
บู ร ณาการของความรู้ ก ารสอนเด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษระดั บ ปฐมวั ย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) กฎหมายและนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
๒.๒) ประวัติและความเป็นมาของการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
๒.๓) พัฒนาการและลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๒.๔) การจัดการศึกษาและบริการสําหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
๒.๕) ผลกระทบของลักษณะความต้องการพิเศษที่มีต่อครอบครัว
๒.๖) การมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑) การคิ ดวิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เ กี่ยวกั บแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาพิเศษไปใช้ในการจัดการ
เรี ย นรู้แ ละพั ฒ นาผู้เ รี ยนที่มีค วามต้องการพิเ ศษระดับ การศึก ษาปฐมวั ย
ปร ะ ถมศึ ก ษาแ ล ะ มั ธ ย ม ศึ ก ษา ก า ร แก้ ปั ญ หา และ ก ารต่ อ ย อ ด
องค์ ค วามรู้ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
๓.๒) ความสามารถคัดกรองเด็กที่มีความต้อ งการพิเศษสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับการศึกษา
ปฐมวั ย ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษา เอาใจใส่ ใ นการรั บ ฟั ง และพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเ คราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านเด็กที่มีความ
ต้องการพิ เศษจากผู้เรียนระดับการศึก ษาปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๒๗
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย
รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่
หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาพิเศษอย่างบูรณาการ
๘.๓.๒.๑๗ วิชาเอกการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่
๒) ด้านความรู้
บู ร ณาการของความรู้ก ารศึ ก ษานอกระบบหรือ การศึก ษาผู้ใ หญ่ที่ ครอบคลุ ม
ไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษานอกระบบ
(๑) ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๒) แนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้
(๓) แนวคิดการเสริมสร้างพลัง
(๔) แนวคิดการศึกษาทางเลือก
(๕) แนวคิดบริบทสังคมและแนวคิดร่วมสมัย
(๖) แนวคิดผู้นําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
๒.๒) จิตวิทยาสําหรับนักการศึกษานอกระบบ
(๑) การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผู้ใหญ่
(๒) การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการเสริมสร้างพลังบุคคล
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษานอกระบบ
หรือ การศึกษาผู้ใหญ่
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรั บรู้ ความรู้ สึ กของผู้ เรี ยนนอกระบบหรื อผู้ เรี ยนผู้ ใหญ่ เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษานอก
ระบบ หรื อ การศึกษาผู้ใหญ่ สามารถสื่อสาร มีดุล ยพิ นิจ ในการเลือกใช้ และ
นํ าเสนอข้อ มู ล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนนอกระบบหรือ ผู้เ รียนผู้ ใ หญ่ ได้ อย่า ง
เหมาะสม
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียน
ผู้ ใหญ่ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย รู ป แบบกึ่ ง ทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียน
ผู้ใหญ่ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการจัดการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาผู้ใหญ่อย่างบูรณาการ
๘.๓.๒.๑๘ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือ จิตวิทยาโรงเรียน
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูที่ปรึกษาและแนะแนว
๒) ด้านความรู้
บูร ณาการของความรู้เกี่ยวกับ จิตวิทยาการให้คําปรึกษาแนะแนวและจิตวิทยา
โรงเรียนที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) พื้นฐานความรู้ จิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวและจิตวิทยาโรงเรียน
๒.๒) ธรรมชาติของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒.๓) การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา
๒.๔) การบริการให้การปรึกษา
๒.๕) การใช้แบบทดสอบและเครื่องมือทางจิตวิทยา
๒.๖) การศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการปรึกษาและการแนะแนว
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือจิตวิทยา
โรงเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอด
องค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการให้คําปรึกษาและแนะแนวอย่างมีวิสัยทัศน์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านจิตวิทยา การให้
คําปรึ ก ษาและแนะแนวจากผู้เ รี ยนระดั บ การศึก ษาปฐมวัย ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา
และการแนะแนวสํา หรั บ ผู้ เ รี ยนระดับ ประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึก ษาได้ อย่ า ง
เหมาะสม
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การให้ คํ า ปรึ ก ษาและแนะแนวที่ มี รู ปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการให้ คํ า ปรึ ก ษาและแนะแนวสํ า หรั บ ผู้ เ รี ย น
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกจิ ตวิท ยาการปรึกษาและ
แนะแนว หรือจิตวิทยาโรงเรียนอย่างบูรณาการ
๘.๓.๒.๑๙ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปนี้
๒.๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
(๑) แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
(๒) การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(๓) การเลือกใช้และบํารุงรักษาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
(๔) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(๕) การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(๖) จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๒.๒) การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
(๑) สื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา
(๒) วิทยุ และโทรทัศน์การศึกษา
(๓) สื่อการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนประเภทต่าง ๆ
(๔) กิจกรรม กลยุทธ์ และการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
๒.๓) การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
(๑) คอมพิวเตอร์กราฟิก และแอนนิเมชั่น เพื่อการศึกษา
(๒) มัลติมเี ดียเพือ่ การศึกษา
(๓) โปรแกรมประยุกต์สําหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเ คราะห์ส รุป ความคิ ดรวบยอดข้อมูล ข่ าวสารด้านเทคโนโลยี
การศึ กษาจากผู้ เ รี ยนระดั บ การศึ กษาปฐมวั ย ประถมศึก ษาและมั ธ ยมศึก ษา
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดเทคโนโลยีการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาอย่าง
บูรณาการ
๘.๓.๒.๒๐ วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
๒) ด้านความรู้
๒.๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดผลทางการศึกษา
(๑) ทฤษฎีการวัดผลทางการศึกษา
(๒) การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
(๓) การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
(๔) การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย
(๕) การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย
(๖) จรรยาบรรณนักวัดผลทางการศึกษา
๒.๒) การประเมินผลทางการศึกษา
(๑) การประเมินหลักสูตรและโครงการทางการศึกษา
(๒) การประเมินในชั้นเรียน
(๓) การประกันคุณภาพ
(๔) การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
๒.๓) การวิจัยทางการศึกษา
(๑) การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา โดยมุง่ เน้นการวิจัยในชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับวิชาเอก
(๒) การวิจัยเชิงทดลอง
(๓) การวิจัยเชิงคุณภาพ
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(๔) การวิจัยเชิงผสมผสาน
๒.๔) สถิติทางการศึกษา
(๑) สถิติเพื่อการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
(๒) สถิติเพื่อการวิจัย
๒.๕) คอมพิวเตอร์สําหรับการวัดและประเมิน
(๑) คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพเครือ่ งมือวัดและประเมิน
(๒) คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
(๓) การพัฒนาสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพทางการศึกษา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
มีความเป็นผู้นําด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการวัดผลทาง
การศึกษา การประเมินผลทางการศึกษา และการวิจัยการศึกษาจากผู้เรียนระดับ
การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลื อกใช้ ก ารวั ดผลทางการศึก ษา การประเมินผลทางการศึก ษา และการวิ จั ย
การศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา และการ
วิจัยการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)
อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา และการ
วิจัยการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และ
ที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นวิ ช าเอกการวั ด ผลและการ
ประเมินผลทางการศึกษาอย่างบูรณาการ
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกคู่แต่ละวิชาเอกลําดับที่ (๘.๓.๒.๑)-(๘.๓.๒.๑๕) หากมีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชานั้น
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
บูรณาการของกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๓๒
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๙.๑ กลยุทธ์การสอน
๙.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
(๓) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๒ ด้านความรู้
(๑) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method)
(๒) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
(๓) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
(๔) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้
ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง
สังคม (Problem-based learning)
(๒) การทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning)
(๓) การวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development
และ Vision-based learning)
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
(๒) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
(๓) การคิ ดให้ ความเห็ น และการรั บ ฟั ง ความเห็ น แบบสะท้ อ นกลับ (Reflective
thinking)
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) การติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์
(๒) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(๑) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(๒) การปฏิบัตกิ ารสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through
action)
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๓๓
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๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๙.๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(๒) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
(๓) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
๙.๒.๒ ด้านความรู้
(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
(๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(๔) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
(๕) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจ กรรมเสริม ความเป็ นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
๙.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเ คราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ ประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(๔) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจ กรรมเสริม ความเป็ นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
๙.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
(๓) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม
(๔) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านการศึกษา
(๒) วั ด และประเมิน จากผลการสื บ ค้ นและนํ าเสนอรายงานประเด็ นสํ าคั ญ ด้ า น
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) วัดและประเมิ นจากการเข้าร่ วมกิ จ กรรมเสริม ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
๙.๒.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(๑) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
(๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
(๓) วัดและประเมิ นจากการเข้าร่ วมกิ จ กรรมเสริม ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
๓๔
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอี ยดของรายวิ ชา รายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกํากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร
๑๐.๒ สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ
ประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๑๐.๓ ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
๑๐.๔ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุ ณ สมบั ติ ผู้ เข้ าศึ กษา เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ หรื อ เที ย บเท่ า
มี ค วามถนั ด ทางวิ ช าชี พ ครู มี บุ ค ลิ ก ภาพและจิ ต ใจที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ครู และมี คุ ณ วุ ฒิ อื่ น ๆ
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนรู้ ให้เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา
และผลการเรียนรู้จากประสบการณ์อื่นของผู้เรียนตามระเบียบที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คณาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รให้ มี จํ า นวนและคุ ณ วุ ฒิ ต ามข้ อ กํ า หนดในประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ท รั พ ยากรการเรี ย นการสอนและการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๑๓.๑ ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนสอนเหมาะสม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการนําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีการจัดตารางการใช้ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
๑๓.๒ ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (micro teaching) ห้องปฏิบัติการผลิต
สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางดนตรีและนาฏศิล ป์
ห้อ งปฏิบัติก ารทางศิ ล ปะ ห้อ งปฏิ บั ติการทางวิ ท ยาศาสตร์ รวมทั้งห้อ งปฏิบัติการที่จําเป็นตามหลัก สูตร
วิชาเอกที่เปิดสอน
๑๓.๓ ห้องเรียนแบบสื่อประสมหรือสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
๑๓.๔ ห้อ งสมุ ด ประกอบไปด้ วยสื่ อต่าง ๆ เช่น ตําราเรียน หนั ง สือ วารสาร โสตทัศนวั ส ดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่าง ๆ
ที่มีความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
๑๓.๕ โรงเรียนเครือข่ายในการปฏิบัติการสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๑๓.๖ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน
๑๓.๗ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
บูรณาการของแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๓๕
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๑๔.๑ คณาจารย์ใหม่
(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุท ธ์ก ารสอนและ
การประเมินผล
(๓) การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และ
การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
๑๔.๒ คณาจารย์ประจําการ
(๑) การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน เช่ น การอบรมความรู้จ ากหน่ วยงานภายในและ
หน่ วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุ ม สัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูง านทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
(๒) การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ
(๓) การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑๕.๑ มีการประกันคุณภาพภายใน
๑๕.๒ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน
๑๕.๓ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
๑๕.๔ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้อย ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้
(๑) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒฯิ
(๒) มีการวางแผนดําเนินการหลักสูตร ดังนี้
(๒.๑) จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒
(๒.๒) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓
(๒.๓) จัดทํารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๔
(๓) มีการดําเนินการตามแผน และการจัดทํารายงานผล ดังนี้
(๓.๑) รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕
(๓.๒) รายงานผลการดําเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖
(๓.๓) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗
(๔) มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา
(๕) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
๑๕.๕ มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ที่สะท้อนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ดังตารางที่ ๔.๑
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ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
๑. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
๑.๑ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๕ ปี
๑.๒ การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
(๑) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน
(๒) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์
มีการพัฒนาคณาจารย์ประจําการด้านวิธีการสอนและ
ประจําการ
วิธกี ารวัดผลอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทุกคน
(๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุน
มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการเรียน
การเรียนการสอน
การสอนอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทกุ คน
๒. การวางแผนการดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่ครบวงจร
คือ วางแผนการสอน จัดการสอนและประเมินผลการสอน
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ทุกปี
ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
และมีการประเมินผลการเข้าโครงการของนิสิต
นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา
อนุมัติให้สําเร็จการศึกษาควบคู่กับผลการเรียน
รายวิชาตามหลักสูตร
๒.๓ การจัดคณาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
มีคณาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
๒.๔ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ให้จัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)
ตามแบบ มคอ.๒
ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรเดิมให้มกี ารจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ สาขา ภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๕
รายวิชาใหม่ให้จดั ทํารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐาน
๒.๕ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
คุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
รายวิชาเดิมให้มกี ารจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
และ มคอ.๔
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ สาขา ภายในปีการศึกษา
๒๕๕๕
๓. การดําเนินการตามแผน และการจัดทํารายงานผล
๓.๑ การจัดสรรทรัพยากร
(๑) อาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจํานวนนิสิต/นักศึกษา
(๒) สื่อคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจํานวนนิสิต/นักศึกษา
๓๗
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(๓) อาคารสถานทีส่ ําหรับการวิจยั

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออํานวย
ต่อการวิจัย
มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
มีการจัดสิง่ แวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

(๔) หนังสือห้องสมุด
(๕) การจัดสิง่ แวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนและรายงานผล
(๑) การจัดทําประมวลการสอนรายวิชา
(๒) การรายงานผลการดําเนินการรายวิชา
ตามแบบ มคอ.๕
(๓) การรายงานผลการดําเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖
(๔) การรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗
๔. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงาน
๔.๑ การประเมินการสอนของคณาจารย์
๔.๒ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและกลยุทธ์การสอน

มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพสิ ัย
จิตพิสัย และทักษะพิสัย
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา
ที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการประสบการณ์
ภาคสนามที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา

มีการประเมินการสอนของคณาจารย์ทุกภาคการศึกษา
มีการนําผลการประเมินการสอนมาใช้ในการปรับปรุง
ประมวลการสอนรายวิชา โดยระบุไว้ในประมวลการ
สอนในภาคการศึกษาถัดไป
๔.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ /นักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา
ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
๔.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การเรียนการสอน
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาทุกปี
๕. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ี่กําหนดใน มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ของผูส้ าํ เร็จการศึกษาทุกรุ่น
ทั้ง นี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่ง ชี้เ พิ่ม เติมตามจุดเน้น โดยกํ าหนดไว้ ในรายละเอียดของ
หลั ก สู ต ร สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง
๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ดังนี้
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ปีที่๑ ปีที่๒ ปีที่๓ ปีที่๔ ปีที่ ๕ ปีที่๖

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) คณาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา (ถ้ามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
(๙) คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑-๕ จากตารางตัวบ่งชี้การดําเนินงาน และ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ
๑๖.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
(๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดับ ปริญ ญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ /ศึ กษาศาสตร์ อย่า งน้ อ ย ๕ คน
ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์/
๓๙

X
X
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ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบมคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
(๒) การพั ฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ /ศึ กษาศาสตร์ ตามข้ อ (๑) นั้น
ในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ นั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯต้องการให้บัณฑิตสาขา
ครุ ศาสตร์ /ศึ กษาศาสตร์ ในระดั บ คุณวุ ฒิ ปริ ญ ญาตรี มีคุณลัก ษณะเด่ นหรื อ พิเ ศษกว่าบัณฑิตระดับคุ ณวุฒิ
เดียวกันของสถาบันฯ อื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะ
เลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้
แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านใด
๑๖.๒ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)
สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม
แบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบั นอุ ดมศึ ก ษาต้ อ งเสนอสภาสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาอนุ มั ติห ลั ก สู ตร ซึ่ง ได้ จั ดทํ าอย่าง
ถูกต้อ งสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจั ดทําและอนุมั ติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชดั เจน
๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
(๑) สถาบันอุดมศึ กษาที่ผ ลิตครู ต้ องกํ าหนดให้ การผลิ ตครูเ ป็น “วาระแห่งสถาบัน”
(campus agenda) มิใช่เป็นของคณะใดคณะหนึ่ง โดยมีคณะกรรมการคุรุศึกษา (Teacher Education Board)
ระดับสถาบันทําหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ/สาขาวิชา ร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูที่มีคุณภาพ
(๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ
กําหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน
(๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิ จัยให้เพียงพอ
ที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ /หรือหน่วยงานอื่นเพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
(๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ

๔๐

มคอ.๑

56

๑๖.๖ การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการ
ดํา เนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (Field Experience Report) (ถ้า มี) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report)
(๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน การประเมิ นผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ ของแต่ล ะรายวิ ชาและประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาให้ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน การประเมินผล
และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรประมวล /วิเ คราะห์ ประสิท ธิภาพและประสิ ทธิผ ลการดําเนิ นงานและจั ดทํารายงาน
ประจําภาคการศึ ก ษาของแต่ ล ะภาคการศึก ษา โดยมีหั วข้ ออย่ างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.๖ และเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษาให้จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปีการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การ
สอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การจั ดการเรี ย นการสอนก็ ส ามารถกระทํ าได้ โดยมีหั วข้ ออย่า งน้อ ยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร)
(๒) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่น หลักสูตร ๕ ปี ครบรอบหลักสูตรคือ ๕ ปี) ให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป โดยมีหั วข้ออย่ างน้อยตามแบบ มคอ.๗ เช่นเดียวกับ การรายงานผลการดําเนิ นการของแต่ล ะภาค
การศึกษาหรือปีการศึกษา
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีการนําหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ไปเผยแพร่ ดังนี้
๑๗.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในตามตั วบ่ง ชี้ที่กํ า หนดไว้ ใ นรายละเอี ย ดของหลั ก สูต ร
ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปี นับตั้งแต่เปิดสอน
หลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาได้กําหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วย
หลักเกณฑ์เดียวกัน
๑๗.๓ หลักสูตรที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือ
เป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปี หลังจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่า
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรใดไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
๔๑
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มี
การปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
---------------------------------------------------------

๔๒

58
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุด มศึกษาแห่งชาติ
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
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคีย งกัน จึงจําเป็น ต้องกําหนดมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบีย บบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ต้องมุ่งให้เกิด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใด จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
๑. ชื่อสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาไทย

๒. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
อ.บ. (ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Thai)
B.A. (Thai)
๓. ลักษณะของสาขา / สาขาวิชา
สาขาวิ ชาภาษาไทยเป็นสาขาวิ ชาด้ านมนุษยศาสตร์ที่มีลั กษณะสํ าคัญ คื อ เป็นศาสตร์ ที่ทํา ให้ ผู้เรีย น
มีความรู้ภาษาไทยอย่างถ่องแท้ มีความรู้รักษ์ภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เป็นคนมีเหตุมีผ ล
และมีโลกทัศน์เชิงบวก ขอบเขตขององค์ความรู้ของสาขาวิชานี้ครอบคลุม หลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใช้
ภาษา วรรณคดี ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม บัณฑิตในสาขาวิชานี้เป็นผู้มีความรู้ทั้ง
เชิงกว้าง คือ สามารถบูรณาการศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทยได้ และเชิงลึก คือ มีความรู้จริงใน
สาขาวิชา สามารถสื่อสารและเข้าใจความคิดจิตใจของคนไทยที่แสดงออกทางภาษาได้อย่า งดี บัณฑิตในสาขานี้
สามารถปฏิบัติงานที่เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๔.๒ มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทย
๔.๓ ภูมิใจในความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย
๔.๔ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดี
๔.๕ มีบุคลิกภาพ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
๔.๖ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
บัณฑิ ต ในสาขาวิ ชาภาษาไทยมี มาตรฐานการเรี ยนรู้ อย่ า งน้ อย ๕ ด้ า น ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๑
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๕.๑.๑ มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๕.๑.๒ ซือ่ สัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและ

๕.๑.๓ มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชน์ส่ว นรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตน
๕.๑.๔ ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย
๕.๒ ความรู้
๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย
๕.๒.๒ มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๕.๒.๓ มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
๕.๓ ทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า
๕.๓.๒ สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ ห้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผล
๕.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้
เป็นอย่างดี
๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๕.๕.๒ สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
๕.๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
๕.๕.๔ สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ทัง้ เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
๗. โครงสร้างหลักสูตร
๒
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โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวด และหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชา
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๗.๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
จํานวนหน่วยกิตรวม ระหว่าง ๖๐-๘๔ หน่วยกิต
๗.๒.๒ กลุ่มวิชาอื่น
จํานวนหน่วยกิตรวม ระหว่าง ๐-๒๔ หน่วยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร มีดังนี้
ก. สถาบันสามารถปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในแต่ละหมวดวิชาได้ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์
หลักสูตร รวมทั้งสามารถกําหนดให้หมวดวิชาเฉพาะเลือกรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ซึ่งอาจเป็นการฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ตามอัตลักษณ์ของสถาบันได้
ข. การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ ตามข้อ ๗.๒ อาจจัดเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะด้านล้ว นๆหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะด้านกับกลุ่มวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้
วิชาเฉพาะด้าน หมายถึง วิชาเอกที่ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จําเป็นต้องเรียนตามวัตถุป ระสงค์ข องหลักสูตร
ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด ได้แก่ หลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทย และ
ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กบั สังคมและวัฒนธรรม
วิช าอื่นที่เกี่ ยวข้อง หมายถึง วิ ชาที่ผู้เรียนในหลักสูตรนี้อาจเลือกศึกษาเป็นวิ ชาโทหรือกลุ่มวิชาอื่นๆ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาภาษาไทยต้องประกอบด้วยวิชาอย่างน้อย ๔ กลุ่มวิชา ได้แ ก่ กลุ่มวิช า
ภาษาไทยและภาษาศาสตร์ กลุ่ มวิชาการใช้ภาษา กลุ่มวิ ชาวรรณคดี ไทย กลุ่ มวิชาภาษาและวรรณกรรมที่
สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม ทัง้ นี้ การกําหนดชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต การให้น้ํา หนักความสําคัญแก่
กลุ่มวิชาใดให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๘.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต ทั้งนี้ส ถาบันการศึกษาอาจเพิ่มหัวข้อ
เนือ้ หาสาระ รายวิชา และจํานวนหน่วยกิต ตามวัตถุประสงค์และเอกลักษณ์ของหลักสูตร กลุ่มวิชาเฉพาะด้า น
จําแนกออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย ดังนี้

๓
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๘.๑.๑ กลุ่มเนื้อหาวิชาเฉพาะหลักหรือวิชาบังคับไม่น้อยกว่า ๒๐ – ๔๐ หน่วยกิต ได้แก่
(๑) กลุ่ มเนื้ อหาวิ ช าหลั กภาษาไทย และ ภาษาศาสตร์ ต้อ งมีเนื้ อหาวิ ช าอย่ า งน้ อ ย

ลักษณะภาษาไทย
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(๒) กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา ต้องมีเนื้อหาวิชาอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านต่างๆ
การคิดและการใช้เหตุผล
(๓) กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย ต้องมีเนื้อหาวิชาอย่างน้อยดังต่อไปนี้
วรรณคดีศึกษา หรือ วรรณคดีวจิ ารณ์ หรือ วรรณคดีวิจักษ์
วรรณคดีเอก
วรรณกรรมร่วมสมัย
(๔) กลุ่ มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่ สั มพั น ธ์ กับ สั งคมและวั ฒ นธรรม ต้ องมี
เนื้อหาวิชาอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ภาษากับสังคม
ภาษากับวัฒนธรรม
วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
๘.๑.๒ กลุ่มเนื้อหาวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๐ -๔๐ หน่วยกิต ได้แก่
(๑) กลุ่มวิชา หลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ ต้องมีเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร ในภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หรือ
ประวัติและความหมายของคํา หรือ
ภาษาศาสตร์เฉพาะด้าน
ภาษาถิ่น
วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย
(๒) กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา ต้องมีเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
การใช้ภาษาเฉพาะแบบ
การใช้ภาษาเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ
การสื่อสารภาษาข้ามวัฒนธรรม (เช่น การแปล)
(๓) กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดี อาจมีเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
พัฒนาการวรรณคดี
วรรณกรรมท้องถิ่น
วรรณคดีเฉพาะประเภท (เช่น นิราศ , ยอพระเกียรติ)
การประพันธ์
๔
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การอ่านทํานองเสนาะ
วรรณคดีเปรียบเทียบ
(๔) กลุ่ มเนื้ อหาวิ ชาภาษาและวรรณกรรมที่ สั มพัน ธ์ กับสั งคมและวั ฒ นธรรม อาจมี
คติชนในภาษาและวรรณกรรม
ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย
วรรณกรรมกับศิลปะแขนงต่างๆ

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
การจั ด การเรียนการสอนและการประเมิ นผลการเรี ยนรู้ เป็ นเงื่ อนไขสํ า คั ญ ในการพัฒ นาผู้ เรี ยนให้ มี
คุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาไทย สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็นต้องกําหนด
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน ประกอบด้วย
๙.๑.๑ กลยุ ทธ์ ก ารสอนในระดั บ หลั ก สู ตร คื อ การจั ด ลํ า ดั บ การเรี ยนรายวิ ช าให้ มีเนื้ อหา
สอดคล้องต่อเนื่องกัน ให้เกิดการพัฒนาความรู้ และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้านโดยเฉพาะด้านจิต
ปัญญาให้สูงขึ้นตามระดับชั้นปี และให้มีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรสู่รายวิช า
ต่างๆอย่างครบถ้วน
๙.๑.๒ กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิช าตาม
หลักสูตร ซึ่งได้จัดลําดับตามกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรไว้แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถประยุกต์ความรู้
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทัง้ ในสถานะของผู้รบั และ
ผู้นําเสนอ มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อ
การค้นหาคําตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้และจําเป็นต่อการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีกลยุท ธ์
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึก
ปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรี ยนจากกรณีศึ กษา หรือสถานการณ์ จําลอง เป็นต้น ทั้ง นี้
ผู้ส อนต้อ งสามารถเป็ นต้นแบบของผู้ใช้ ภาษาไทยที่ดีได้ และต้องสามารถสอนผู้เรียนให้เป็นต้ นแบบของผู้ใ ช้
ภาษาไทยที่ดีได้ดว้ ย
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๙.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรี ย น และผลการเรี ยนรู้ที่ต้องการวั ด เช่ น การทดสอบ การสัง เกตพฤติ ก รรม การอภิ ป รายในชั้น เรี ยน
การทํางานเป็นกลุ่ม การนําเสนอผลงาน และการสอบ
๕
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๙.๒.๒ เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนดเกณฑ์การ
วัดผล และเกณฑ์ขั้นต่ํ าของแต่ล ะรายวิช า โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิ งกลุ่ม ตามพัฒนาการของผู้เรีย น
สําหรับการให้ช่วงระดับคะแนนให้เป็นไปตามนโยบายการวัดผลของสถาบันอุดมศึกษา
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
(๒) วิเคราะห์กระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
(๓) ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่นๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เพือ่ นํา
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
(๑) สํารวจภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต
(๒) สํารวจความเห็นของผู้ ใช้บั ณฑิ ต เพื่อประเมิ นความพึ งพอใจบัณฑิ ตที่สาํ เร็จ การศึกษาและ
เข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ภายในปีแรกหลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
(๓) สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจในด้า น
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
(๔) สํา รวจความพึงพอใจของบั ณฑิตที่ไ ปประกอบอาชีพ ในแง่ข องความพร้ อมและความรู้ จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้ า ศึ กษาสาขาวิ ช าภาษาไทยระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต้ องจบการศึ กษาชั้ นมั ธ ยมศึ กษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆตามประกาศของสถาบันอุดมศึ กษา และผ่า นการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ของสถาบัน
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันสามารถกระทําได้เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้รับการ
เผยแพร่หลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว และให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.๒๕๔๕ ส่วนการเทียบโอน
๖
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โดยใช้ประสบการณ์ของผู้ที่จะเข้าศึกษา ผู้ขอเทียบโอนต้องผ่านการทดสอบผลการเรียนรู้ที่ต้องการเทียบโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทียบโอนโดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทยต้องมีคณาจารย์และบุคลากรสนับ สนุนการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์ ดังนี้
๑. จํ า นวนและคุ ณวุ ฒิ อาจารย์ ป ระจํ า หลั กสู ต รตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ คือ มีจาํ นวน ๕ คน และในจํานวนนี้ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาไม่ต่ํา
กว่าปริญญาโท หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน
๒. คุ ณสมบั ติข องอาจารย์ ป ระจํา และอาจารย์ พิเศษ ควรเป็ นผู้ เชี่ ย วชาญ หรื อผู้ ชํา นาญการ หรื อมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
กระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๓. สั ด ส่ ว นอาจารย์ ต่อ นั ก ศึ ก ษา ใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานของนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า (Full Time
Equivalent Student: FTES) ระดั บปริญ ญาตรี ต่อจํ า นวนอาจารย์ป ระจํา ของสํา นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ ๑: ๒๕
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบันควรสนับสนุนและจัดการทรัพยากรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้
๑๓.๑ มีห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานการสอนและการทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓.๒ มีห้องสมุด ฐานข้อมูล แหล่งรวบรวมความรู้อื่น พร้อมกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสืบค้น
ความรู้ ที่มกี ารพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการในการใช้ประโยชน์ใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนิสิต/นักศึกษา
๑๓.๓ มีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน
๑๓.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย
การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร
๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๗
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๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๔. แนวทางการพัฒนาอาจารย์
สถาบันควรจัดให้ มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ ให้ส ามารถบรรลุวัตถุป ระสงค์ในการปฏิบั ติ
หน้าที่ตามพันธกิจ ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้
๑๔.๑ การปฐมนิเทศสําหรับอาจารย์ที่รับเข้าใหม่
๑. การจัดประชุ มหรื อจั ด อบรมอาจารย์ เพื่ อให้ ทราบถึ ง วัตถุ ป ระสงค์ ข องการจั ดการศึ กษา
เป้าหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง
๒. การจั ดหาคู่ มือการปฏิ บัติง านอาจารย์ ให้ เข้า ใจระเบียบของสถาบัน การจั ดทํ า หลั กสู ต ร
ประมวลการสอน และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
๑๔.๒ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๑. การเข้าร่ว มสังเกตการณ์และฝึกปฏิบัติการสอน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อศึกษากลยุทธ์การ
สอน และการวัดและประเมินผล
๒.เพิ่มพูนทักษะการจั ดการเรียนการสอนที่ เน้ นผู้ เรียนเป็นสํ า คั ญ และทักษะการวัดและการ
ประเมินผลที่เหมาะสม
๓. การพัฒนาทักษะการใช้ สื่อต่างๆ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
๑๔.๓ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่อาจารย์
๑. การเพิ่มคุณวุฒิให้ถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธ์ด้านภาษาไทย
๒. การพัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจัย ให้เข้า ร่ว มประชุมทางวิชาการ เพื่อ
การเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาและในการวิจัย
๓. มีระบบการพัฒ นาคณาจารย์ให้เข้ า สู่ตํา แหน่ง ทางวิ ชาการตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๔. การกําหนดภาระหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งการสอน การวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหว่างงานด้านต่างๆ รวมทัง้ มีระบบการพัฒนา
จูงใจให้อาจารย์สนใจการให้บริการทางวิชาการตามความถนัด
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย โดยอาจมีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
๘
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ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน
(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีร ายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า มี) ให้ครอบคลุมหัว ข้อตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้า มี) มีรายละเอี ยดครอบคลุ มหั ว ข้อตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลั งสิ้ นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดํา เนินการของหลักสูตรมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัว ข้อตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จ ากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิช าชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบั นอุ ดมศึก ษาอาจกํ า หนดตั ว บ่งชี้ ให้ ส อดคล้ อ งกับ พั นธกิ จ และวั ตถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั นฯ และ
เป้า หมายการดํา เนินงาน โดยกํา หนดไว้ ในรายละเอี ยดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึก ษาที่จ ะได้ รับ การรับ รอง
มาตรฐานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัว
บ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ต่อไป
๙
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๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยสู่การปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึ กษาที่ ป ระสงค์จ ะเปิดสอน/ปรับ ปรุงหลัก สูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต/อักษรศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ที่กาํ หนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิช าภาษาไทย ซึ่ งประกอบด้ว ยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รั บผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิช าภาษาไทย ซึ่งเป็นบุค คลภายนอกอย่า งน้อย
๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย โดยมี
หัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๑๖.๓ การพั ฒนาหลั กสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ตามข้อ ๑๖.๒ นั้น ในหัว ข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยแล้ว
สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย ของตนมีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิช าเดียวกันของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นที่สนใจของ
บุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํา งานเมื่อสํา เร็จการศึกษา
โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔ (รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
เรื่องใด สถาบันอุดมศึ กษาควรมอบหมายให้ ภาควิชาหรือสาขาวิช าจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิช า
รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทํา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ให้ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอน
แล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
สาขาวิชา
๑๐
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๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ล ะรายวิช า
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิ ช า ซึ่งรวมถึ งการประเมิ นผล และการทวนสอบผลการเรีย นในรายวิช าที่ ตนรั บผิ ดชอบ พร้ อ มปั ญหา/
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมือ่ สิน้ ปีการศึกษา
เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุป สรรคที่
เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
เช่นเดียวกับการรายงานผลการดํา เนิน การของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่า บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้
หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิร ะดั บอุ ดมศึ ก ษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนวทางการปฏิบั ติตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
********************

๑๑
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุด มศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลั กสู ต รหรือ ปรับ ปรุ ง หลั กสู ต รและจั ด การเรีย นการสอน เพื่ อให้คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในสาขาหรื อ
สาขาวิชาของแต่ละระดับคุณ วุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณ วุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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
และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิท ยาศาสตร์แ ละคณิตศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบัน อุด มศึกษาใดจัด การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิท ยาศาสตร์
และคณิต ศาสตร์ อยู่ในวัน ที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูต รให้เป็นไปตามประกาศนี้
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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พ.ศ. ๒๕๕๔
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา
ชื่อสาขาวิชา

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒.๑ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
๒.๒ เคมี
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
๒.๓ ชีววิทยา
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
๒.๔ ฟิสิกส์
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑.๑ คณิตศาสตร์
๑.๒ เคมี
๑.๓ ชีววิทยา
๑.๔ ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
B.Sc. (Mathematics) or B.S. (Mathematics)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
B.Sc. (Chemistry) or B.S. (Chemistry)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
B.Sc. (Biology) or B.S. (Biology)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
B.Sc. (Physics ) or B.S. (Physics)

๑
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๓. ลักษณะของสาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural sciences) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวิทยาศาสตร์ เป็นการค้นพบ
ความจริ ง ในธรรมชาติ โ ดยการตั้ ง คํ าถามเชิง วิ ท ยาศาสตร์และใช้ ร ะเบี ยบวิ ธีวิ ท ยาศาสตร์ และทัศ นคติ
วิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ ตีความ ใช้พลังเหตุผลและระบบตรรกศาสตร์ในการสรุป
เป็นความรู้ ทฤษฎี และกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งที่เรียกว่ากฎธรรมชาติ (Natural law) เพื่อ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งเหล่านั้น ความรู้วิทยาศาสตร์ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะความ
เป็นสภาวะวิ สั ย (Objectivity) แม่นตรง และสามารถพิสู จ น์ซ้ํ าได้ ส่วนคณิตศาสตร์ (mathematics)
เป็นภาษาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการนําไปอธิบายศาสตร์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน มีหลักการที่ถูกต้องเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป คณิตศาสตร์สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่ดูเหมือนว่าไม่มีความเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดยใช้
แนวคิดเชิงปรัชญา โครงสร้างนามธรรม และการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์จนอาจกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์เป็น
รากฐานที่สําคัญของศาสตร์ทั้งปวง ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยําในการค้นพบความจริงของธรรมชาติใน
สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมที่อํานวยประโยชน์สุข
มหาศาลต่อคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์ดังที่ประจักษ์ให้เห็นทั่วไปลักษณะสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในภาพรวมแสดงได้ดังนี้
ผลไมห รือประโยชนที่พึง ไดเกิ ดจากการประยุก ต
ความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรบนฐานความ
เขาใจธรรมชาติอยางลึกซึ้งและความคิดสรางสรรค
ผนวกกับความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
จากฐานความรูรวมกันเกิดการพัฒนาแตกกิง่ กาน
เปนสาขาวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร
โคนต น ไม หมายถึ ง ความรู ที่ เ ป น ฐานร ว มกั น ใน
การศึกษาธรรมชาติดานกายภาพและชีวภาพโดยเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ระบบรากที่เ ขม แข็ง เกิ ดจากการพัฒ นาพลั งความคิ ด
พลังเหตุผล ทัศนคติวิทยาศาสตร ตรรกวิทยา และศิลป
ศาสตร จนเกิดปญญาในการเขาถึงความจริงที่มีอยูแลว
และการคนพบความรูใหมดวยตนเอง

ระบบรากฐานของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์อาจเปรียบได้กับการเจริ ญเติบโตของต้นไม้
รากดีทําให้พืชเจริญเติบโตดีจนผลิดอกออกผลได้ฉนั ใด รากฐานที่ดีของวิทยาศาสตร์ย่อมทําให้วิทยาศาสตร์
เจริญ เติบ โตดี ดังนั้นหลัก วิชาในหมวดการศึก ษาทั่ วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาในหมวดวิ ทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ทําให้พัฒนาทัศนคติวิทยาศาสตร์ รวมกับวิชาปรัชญาและภาษาอังกฤษช่วยให้นักศึกษา
เข้าถึ งแหล่งความรู้ เข้าใจเนื้อหารู้จัก คิดวิเ คราะห์และคิดสร้ างสรรค์จนถึง ระดั บ ค้ นพบความรู้ ใหม่ เ พื่อ
ประยุกต์ในกิจการต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้
ในปัจ จุบันการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมี
ความหลากหลาย ดั ง นั้ นเพื่ อให้ การผลิ ต บัณฑิ ตที่สํ าเร็จ การศึกษาในหลั ก สู ตรสาขาวิท ยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์บรรลุมาตรฐานนําไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถอย่างเหมาะสม อีกทั้ง
เพื่อให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษามีโอกาสพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของตนได้ การจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถูกใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้แต่ละสถาบันควรพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเดียวกัน
๓.๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการนําไปอธิบายศาสตร์ต่างๆ
ได้ชัดเจน มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คณิตศาสตร์สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่ดูเหมือนว่าไม่มี
ความเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันโดยใช้แนวคิดเชิงปรัชญา โครงสร้างนามธรรม และการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์
จนอาจกล่า วได้ ว่ าคณิ ตศาสตร์ เป็ นรากฐานที่สํ าคัญของศาสตร์ ทั้งปวง ทฤษฎีต่ างๆ ในทางวิ ท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิ ทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ถ้าสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์จะทําให้ทฤษฎีเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับเชื่อถือและนําไปอ้างอิงได้
การจัด การศึก ษาในสาขาคณิตศาสตร์ใ นระดั บ อุด มศึ ก ษา จึ ง เป็นไปเพื่อ ให้ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาทางด้านนี้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์
รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสารให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโลกได้อย่ างลึกซึ้ ง และสามารถนําความรู้และเครื่อ งมื อทางคณิตศาสตร์ ไปประยุก ต์ในการแก้ปัญหา
เหล่านั้น
รายละเอียดของหลักสูตรในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้บริสุทธิ์
หรือองค์ความรู้ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในศาสตร์อื่นได้ ซึ่งแต่ละสถาบันอาจกําหนดชื่อ
สาขาวิชาและชื่อปริญญาแตกต่างจากที่กําหนดไว้ในกรอบนี้ได้
๓.๒ สาขาวิชาเคมี
วิชาเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นของสสาร มุ่งศึกษา และทําความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และที่อยู่รอบตัวเรา
ดังนั้นการจัดการศึกษาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี จึงมุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จ การศึก ษามีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับสสารและกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับอะตอม โมเลกุล จนถึงสสาร
ในระดับมหภาค สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา อันจะนําไปสู่การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่
มีทักษะด้านปฏิบัติการ สามารถเลือกใช้วิธีและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการความรู้และ
ทักษะทางเคมีเข้ากับศาสตร์อื่นๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
๓
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วิชาเคมีแบ่งเป็นสาขาย่อยได้ดงั นี้ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีวิเคราะห์และ
ชีวเคมี นอกจากนี้ยังมีสาขาย่อยๆ ทางเคมีที่มีลักษณะของการนําความรู้ทางเคมีไปบูรณาการกับวิชาอื่นเช่น
เคมีเวชภัณฑ์ เคมีสิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีเกษตร เป็นต้น
๓.๓ สาขาวิชาชีววิทยา
วิชาชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบพื้นฐานของ
ชีวิตพัฒนาการด้านความคิด พัฒนาการทางเทคโนโลยีและพัฒนาการของศาสตร์สาขาอื่น เช่น ฟิสิกส์ เคมี
ธรณี วิ ท ยา เป็ น ต้ น ช่ ว ยให้ นั ก ชี ว วิ ท ยาสามารถเข้ า ใจสายสั ม พั น ธ์ ท างวิ วั ฒ นาการระหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต
(Phylogenetic relationship) ซึ่งสามารถนําไปอธิบ ายพฤติก รรมของชีวิตและพฤติก รรมความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้ถึงแก่นแท้ของความจริงมากยิ่งขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีความเข้าใจ
ได้ลึกซึ้งในทุกระดับของการจัดระบบชีวิต (Level of biological organization) และสุดท้ายเกิดความสํานึก
และตระหนักถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสรรพสิ่งที่ดํารงอยู่บนโลกของสิ่งมีชีวิต
การศึกษาชีววิทยาระดับปริญญาตรีจําเป็นต้องมีความรู้ที่ครอบคลุมหลักความรู้ชีววิทยา
ขั้ นพื้ น ฐาน ศึ กษาทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เ พื่อ สามารถนํ าไปใช้ในการศึก ษาวิจัย ระดั บ สูง ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการสร้ างองค์ ความรู้ ใ หม่ห รือ นํ า ไปประยุก ต์กั บ ศาสตร์อื่ น เพื่ อความทัน สมั ยและทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงและเพื่อประโยชน์ในมิติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
๓.๔ สาขาวิชาฟิสิกส์
วิชาฟิสิ กส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มุ่งเน้นการศึ กษาความสัมพั นธ์ของปริมาณทาง
กายภาพต่างๆ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้วยหลักของเหตุ และผลที่เชื่อ มโยงตรงกัน เพื่อทําความเข้าใจ
อธิ บายและคาดการณ์ ความเป็นไปของปรากฏการณ์นั้นๆ โดยอาศั ยการสั งเกตและทดลอง หรื อวิ ธีท าง
ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ในระบบที่มีขนาดเล็กมาก เช่น ระบบของอนุภาคมูลฐานไปจนถึงระบบ
ขนาดใหญ่มาก คือ เอกภพ เพื่อหาคําตอบที่ชัดแจ้ง แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ที่นําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของมนุษยชาติและเพื่อการเติมเต็มปัญญา นอกจากนี้ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ต่างๆ สามารถนําไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ วิชาฟิสิกส์นี้มีความเกี่ยวข้อง
และหรือเป็ นพื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ เช่ น คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์ในทาง
การแพทย์แขนงต่างๆ เป็นต้น
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ลักษณะของบัณฑิตต้องมีความสามารถทางวิชาการโดยทุกสาขาวิชาจะมีลกั ษณะร่วมกัน ดังนี้
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวติ และประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
๔.๒ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และ
สามารถพัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
๔.๓ มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ ปั ญ หาโดยใช้ วิ ธี ก ารและความรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔.๔ มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏและ
มีคําอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา
๔
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๔.๕ มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและ
พัฒนาสังคม
๔.๖ มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
๔.๗ มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ
นําเสนอข้อมูล
๔.๘ มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้านที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่กําหนดไว้ ดังนี้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(๒) มีระเบียบวินัย
(๓) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๔) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(๕) มีจิตสาธารณะ
๕.๒ ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
(๒) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎี
ในศาสตร์เฉพาะ
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(๔) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
(๒) นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
(๓) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาํ และสมาชิกที่ดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

๕
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๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(๒) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(๓) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น
(๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
โดยแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
โดยแบ่งเป็นวิชาแกน และวิชาเฉพาะด้าน ดังนี้
๗.๒.๑ วิชาแกน ประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๗.๒.๑.๑ ทุกสาขาวิชาต้องเรียนกลุ่มวิชาแกน โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๗.๒.๑.๒ แต่ละหลักสูตรต้องจัดให้มรี ายวิชาแกนใน ๔ กลุ่มวิชาตามข้อ ๗.๒.๑.๑
เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย ๒ กลุ่มวิชา โดยมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ตามเอกลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร
๗.๒.๒ วิ ชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย วิชาเฉพาะด้านบัง คับ และวิชาเฉพาะด้านเลือก
จํานวนหน่วยกิตในหมวดนี้รวมกับจํานวนหน่วยกิตในข้อ ๗.๒.๑ ต้องไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

๖
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โครงสร้างหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้ง ๔ สาขา สามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ โครงสร้างหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้ง ๔ สาขาวิชา
โครงสร้าง

จํานวนหน่วยกิตขั้นต่ํา
คณิตศาสตร์

เคมี

ชีววิทยา

ฟิสิกส์

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๒. หมวดวิชาเฉพาะ

๘๔

๘๔

๘๔

๘๔

๒.๑ วิชาแกน

๒๔

๒๔

๒๔

๒๔

๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน

*

*

*

*

๖

๖

๖

๖

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

* จํานวนหน่วยกิตเมื่อรวมกับวิชาแกนแล้ว ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในเนื้อหาสาระของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้กําหนดหัวข้อรายวิชารวมถึงจํานวนหน่วยกิต
ที่ต้องมีในหลักสูตร โดยแยกรายวิชาออกเป็น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาเฉพาะด้านเลือก
๘.๑ วิชาแกน ต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
คณิตศาสตร์
เคมีทั่วไปหรือพื้นฐาน (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
ชีววิทยาทั่วไปหรือพื้นฐาน (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
ฟิสิกส์ทั่วไปหรือพื้นฐาน (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้
คณิตศาสตร์
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
ประกอบด้วยเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(๑) ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
(๒) อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์
(๓) ปริพันธ์และการประยุกต์
(๔) อนุกรมอนันต์
(๕) ฟังก์ชันหลายตัวแปร
(๖) ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
(๗) อนุพันธ์ย่อย
๗

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๖
๔
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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เคมี (ทฤษฎี)
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ประกอบด้วยเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า ๗ หัวข้อ :
(๑) โครงสร้างอะตอม
(๒) ปริมาณสารสัมพันธ์
(๓) พันธะเคมี
(๔) สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานสิชัน
(๕) ก๊าซ
(๖) ของเหลว สารละลาย
(๗) ของแข็ง
(๘) อุณหพลศาสตร์
(๙) จลนพลศาสตร์
(๑๐) สมดุลเคมี กรด – เบส
(๑๑) เคมีไฟฟ้า
(๑๒) เคมีนิวเคลียร์
(๑๓) เคมีอินทรีย์
(๑๔) เคมีสงิ่ แวดล้อม
เคมี (ปฏิบัติการ)
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต
ประกอบด้วย การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการทดลอง
ที่สอดคล้องกับหัวข้อในวิชาเคมีทฤษฎี
ชีววิทยา (ทฤษฎี)
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต
ประกอบด้วยเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้ :
(๑) สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์
(๒) สารเคมีของชีวิต
(๓) เซลล์และเมแทบอลิซึม
(๔) พันธุศาสตร์
(๕) กลไกของวิวัฒนาการ
(๖) ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
(๗) โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
(๘) โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์
(๙) นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
ชีววิทยา (ปฏิบัติการ)
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๑ หน่วยกิต
ประกอบด้วยเนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์และมีการทดลองทีส่ อดคล้องกับหัวข้อใน
วิชาชีววิทยาทฤษฎี
๘
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ฟิสิกส์ (ทฤษฎี)
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนีเ้ ป็นอย่างน้อยได้แก่
(๑) กลศาสตร์
(๒) การสั่นและคลื่น
(๓) อุณหพลศาสตร์
(๔) ของไหล
(๕) สนามไฟฟ้า
(๖) สนามแม่เหล็ก
(๗) แสง
(๘) เสียง
(๙) ฟิสิกส์ยุคใหม่
ฟิสิกส์ (ปฏิบัติการ)
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๑ หน่วยกิต
ประกอบด้วยเนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับการทดลอง ที่สอดคล้องกับหัวข้อตามวิชาทฤษฎี

ดังนี้

๘.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
๘.๒.๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกอบด้วยเนื้อหาหลักที่จําเป็นต้องเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
หลักการทางคณิตศาสตร์
พีชคณิตเชิงเส้น
แคลคูลัส (เนื้อหาในระดับสูงกว่าวิชาแกน)
สมการเชิงอนุพนั ธ์
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
พีชคณิตนามธรรม
ตัวแปรเชิงซ้อน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ความน่าจะเป็นและสถิติ
สัมมนา
โครงงาน
โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักการทางคณิตศาสตร์
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์
และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น

๙
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พีชคณิตเชิงเส้น
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ เมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์
ระบบสมการเชิงเส้นและการดําเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ
การประยุกต์
แคลคูลัส
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ที่มีเนื้อหาในระดับสูงกว่าวิชาคณิตศาสตร์ในวิชาแกน
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทางการประยุกต์
ของอนุพั นธ์ ของฟัง ก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์ห ลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพั นธ์ในระบบต่ างๆ
ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์
สมการเชิงอนุพันธ์
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
หนึ่ง สมการเชิ ง อนุพันธ์ อั นดับ สอง สมการเชิ ง อนุพันธ์อั น ดับ สู ง และการประยุ ก ต์ สมการเชิ ง เส้นที่ มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรม ฟูเรียร์
ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
จํ านวนหน่ ว ยกิ ต ไม่น้ อ ยกว่ า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหั วข้ อต่ อ ไปนี้ ระบบจํ า นวนจริ ง
ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริง ลําดับของจํานวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และปริพันธ์
รีมันน์ อนุกรมของจํานวนจริง
พีชคณิตนามธรรม
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ กรุป ริง ฟิลด์ และ
การประยุกต์
ตัวแปรเชิงซ้อน
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ ระบบจํานวนเชิงซ้อน
การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ การวิเคราะห์ความ
คลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
การประมาณค่ากําลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์
ความน่าจะเป็นและสถิติ
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่มที่สําคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่งความ
เชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบ
ไคสแควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
สัมมนา
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต หมายถึงการนําเสนอบทความทางวิชาการในสาขา
คณิตศาสตร์จากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย

๑๐

มคอ.๑83
โครงงาน
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต หมายถึงการทําวิจัยโดยคําแนะนําจากอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความ
ทางวิชาการได้
๘.๒.๒ สาขาวิชาเคมี
ประกอบด้วยเนื้อหาหลักที่จําเป็นต้องเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
กลุ่มเคมีอนินทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
กลุ่มเคมีอินทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
กลุ่มเคมีวิเคราะห์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
กลุ่มชีวเคมี (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
กลุ่มเคมีสหวิทยาการ(ทฤษฎี และหรือปฎิบัตกิ าร)
สัมมนา
โครงงาน

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๗
๗
๗
๗
๔
๔
๑
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์
(๑) บังคับ ทฤษฎี จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตในหัวข้อต่อไปนี้: กฎทางอุณหพลศาสตร์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลัง งาน สมดุลเคมี อัตราการเกิ ดปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลกลไกของปฏิกิริยา
โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุล และการทํานายสมบัติของสาร
ปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิตในหัวข้อ ที่สอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎี เช่น การหา
ค่าความร้อนของปฏิกิริยา อันดับปฏิกิริยา การหาค่าคงที่อัตรา การวัดสมบัติทางกายภาพ เป็นต้น
(๒) รายวิชาขั้นสูง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ เช่น เคมีนิวเคลียร์ เคมีคอลลอยด์ เคมีพื้นผิว
สมดุลเคมี ไฟฟ้ าเคมี สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล เคมีคํานวณ เคมี เชิงแสง อุ ณหพลศาสตร์เ ชิง สถิติ
(Statistical thermodynamics) และการเร่งปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น
กลุ่มเคมีอนินทรีย์
(๑) บังคับ ทฤษฎี จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต: ทฤษฎีกรุปสมมาตรและพอยท์
กรุป สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก
เคมีโคออดิเนชัน ทฤษฎีสนามผลึกและสารประกอบเชิงซ้อน และกลไกปฏิกริ ิยา
ปฏิ บั ติก าร ๑ หน่ ว ยกิ ต สอดคล้ อ งกั บ หั วข้ อ ทฤษฎี ได้ แ ก่ การสั ง เคราะห์ แ ละ
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารอนินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน ออร์แกนโนเมทัลลิก สเปกโทรสโกปี
ของสารอนินทรีย์
(๒) รายวิชาขั้นสูง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ เช่น การสังเคราะห์และการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพบางประการของสารอนินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อน การวิเคราะห์โครงสร้างของ
สารประกอบเชิงซ้อน สารอนินทรีย์ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น
๑๑

มคอ.๑
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กลุ่มเคมีอินทรีย์
(๑) บังคับ ทฤษฎี จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต: โครงสร้างหมู่ฟังก์ชันและสเตอริโอ
เคมีของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีและกลไกการเกิดปฏิกิริยา การออกแบบ การสังเคราะห์สารอินทรีย์อย่างง่าย
ปฏิบัติการ ๑ หน่วยกิต ที่สอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎี ได้แก่ เทคนิคการแยกสารอินทรีย์
และการทําให้บริสุทธิ์ ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย
(๒) รายวิชาขั้นสูง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ เช่น สเปกโทรสโกปี และการประยุกต์ทางเคมี
อินทรีย์ เคมีเชิงแสงของสารอินทรีย์ เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารเฮเทอโรไซคลิก
เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ เป็นต้น
กลุ่มเคมีวิเคราะห์
(๑) บังคับ ทฤษฎี จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตในหัวข้อต่อไปนี:้
หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เทคนิคทางโครมาโตกราฟีและการวิเคราะห์ทาง
ไฟฟ้าเคมี
ปฏิบัติการ จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๑ หน่วยกิต โดยมีหัวข้อที่สอดคล้อง
กับหัวข้อทฤษฎี ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน การไทเทรตรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า
(๒) รายวิชาขั้นสูง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ: เช่น หลักการเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปีและ
การประยุกต์ เช่น absorption, emission, vibration เป็นต้น การวิเคราะห์เชิงความร้อน เช่น TGA,
DSC, DMA เป็นต้น การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ เช่น ICP, AAS, GC-MS, LC, X-ray เป็นต้น
กลุ่มชีวเคมี
บังคับ ทฤษฎี จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต: โครงสร้างและหน้าที่ของ
ชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม
ปฏิบัติการ ๑ หน่วยกิต ที่สอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎี ได้แก่ การทดสอบทางกายภาพ
และทางเคมี ส ารชี วโมเลกุ ล การวิ เ คราะห์เ ชิ ง ปริม าณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การศึก ษากลไกใน
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี
กลุ่มเคมีสหวิทยาการ (Multidisciplinary chemistry)
บังคับ ทฤษฎี และหรือปฏิบัติการ จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๔ หน่วยกิต:
ความปลอดภัยทางเคมี สเปกโทรสโกปี และวิชาใดวิชาหนึ่งที่เป็นบูรณาการของเคมีต่างสาขาหรือเคมีกับ
สาขาวิชาอื่นๆ เช่น มาตรวิทยา (metrology) ระบบการจัดการคุณภาพ (quality management : ระบบ
ISO) เคมีชีวอนินทรีย์ เคมีชีวอินทรีย์ นาโนเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีสะอาด
(green chemistry) วัสดุศาสตร์ และพอลิเมอร์ เป็นต้น
สัมมนา
จํานวนหน่ วยกิตไม่น้อ ยกว่ า ๑ หน่วยกิต หมายถึง การนําเสนอบทความทางวิชาการใน
สาขาวิชาเคมีจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย
โครงงาน
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต หมายถึงการทําวิจัยโดยคําแนะนําจากอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปั ญหาทางเคมี และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทาง
วิชาการได้
๑๒

มคอ.๑85
๘.๒.๓ สาขาวิชาชีววิทยา
ประกอบด้วยเนื้อหาหลักที่จําเป็นต้องเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า
๘.๒.๓.๑ วิชาแกนสาขา ประกอบด้วยวิชา ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
ชีวเคมี(ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
ไม่น้อยกว่า ๔
จุลชีววิทยา(ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า ๔
เคมีอินทรีย(์ ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า ๔
ชีวสถิติ/สถิติพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๓

๔๑ หน่วยกิต ดังนี้
๑๕ หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๘.๒.๓.๒ วิชาเฉพาะสาขา ประกอบด้วยวิชา* ต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า ๒๖ หน่วยกิต
วิวัฒนาการ
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต
การสืบพันธุ์และพันธุกรรม
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
การพึ่งพาต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวติ กับสิง่ แวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
สัมมนา
ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต
โครงงาน
ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต
* การตั้งชื่อรายวิชาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสถาบัน
วิชาที่กําหนดประกอบด้วยเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อดังต่อไปนี้
วิวัฒนาการ
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีส่ ดุ ต่อไปนี้ :
มโนทัศน์ของดาร์วิน (Darwinian concepts) การเกิดสิ่งมีชีวติ ชนิดใหม่และความหลากหลาย ต้นไม้
วิวฒ
ั นาการและช่วงเวลา (evolutionary tree(s) and timeline) พันธุศาสตร์ประชากร
การสืบพันธุ์และพันธุกรรม
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้ :
พันธุศาสตร์คลาสสิค (classical genetics ) ได้แก่ พันธุศาสตร์ของเมนเดล การวิเคราะห์เพดิกรี การแยก
โครโมโซม วัฏจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์ไมโทซิสและไมโอซิส วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศ โครงสร้ า งจี โ นม เป็ น ต้ น การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล พั น ธุ ก รรม ได้ แ ก่ พั น ธุ ก รรมระดั บ โมเลกุ ล
การถอดรหัส การแปลรหัส มิวเทชัน การควบคุมการทํางานของยีน พันธุวิศวกรรม เป็นต้น
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีส่ ดุ ต่อไปนี้ :
ประวัติวิวัฒนาการ (phylogeny) เครื่องมือในการศึกษาการจัดระบบ ความหลากหลายและการจัดจําแนก
สิ่งมีชีวิตเป็นระบบต่างๆ
๑๓
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โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อ ยกว่า ๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่ างน้ อยที่สุ ดต่ อ ไปนี้ :
โมเลกุลชีวภาพ (biomolecules) โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต
ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ วัฏจักรเซลล์และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ วิธกี ารศึกษาด้านชีววิทยาของเซลล์
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อ ยกว่ า ๔ หน่ ว ยกิต ประกอบด้วยหัวข้ ออย่างน้ อยที่ สุ ดต่อ ไปนี้ :
พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของพืชและ/หรือสัตว์ ระบบอวัยวะ การทํางาน
และการควบคุมของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (พืช และ/หรือสัตว์)
การพึ่งพาต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
จํานวนหน่วยกิ ตไม่น้อ ยกว่า ๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่ างน้อยที่สุ ดต่ อ ไปนี้ :
นิเวศวิทยาระดับสิ่งมีชีวิต ระดับประชากร ระดับชุมชน สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ ชีววิทยาการอนุรักษ์
สัมมนา
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๑ หน่วยกิต หมายถึงการนําเสนอบทความวิชาการในสาขาวิชา
ชีววิทยาจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย
โครงงาน
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต หมายถึงการทําวิจัยโดยคําแนะนําจากอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางชีววิทยา และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทาง
วิชาการได้
๘.๒.๔ สาขาวิชาฟิสกิ ส์
ประกอบด้วยเนื้อหาหลักที่จําเป็นต้องเรียนในหลักสูตรเป็นวิชาที่อยู่ในหมวด ๗.๒.๒
รวมกันต้องไม่นอ้ ยกว่า ๒๘ หน่วยกิต ดังนี้
ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลางและขั้นสูง
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
กลศาสตร์คลาสสิก
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
กลศาสตร์ควอนตัม
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสกิ ส์เชิงสถิติ
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ฟิสิกส์ยุคใหม่
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
การสั่นและคลื่น
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
คณิตศาสตร์สําหรับฟิสกิ ส์
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
สัมมนา
ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต
โครงงาน
ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต
โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้
ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลางและขั้นสูง
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาหลัก
ที่จําเป็นต้องเรียนในหลักสูตร
๑๔
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กลศาสตร์คลาสสิก
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้
กลศาสตร์แบบนิวตัน การสั่น การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย การเคลือ่ นที่ของระบบอนุภาค
แรงศูนย์กลาง กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตันเบือ้ งต้น
กลศาสตร์ควอนตัม
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีส่ ดุ ต่อไปนี้
แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่นและความหมายของฟังก์ชันคลื่น ตัวดําเนินการ
สมการชเรอดิงเงอร์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีส่ ดุ ต่อไปนี้
ไฟฟ้าสถิตย์ แม่เหล็กสถิตย์ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหาค่าขอบ สมการแมกซ์เวลล์
การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง
ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีส่ ดุ ต่อไปนี้
กฎต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี การเปลี่ยนเฟส สถิติแบบแมกซ์เวลล์ - โบลต์ซมันน์
เฟร์ม-ี ดิแรก และโบส์-ไอน์สไตน์
ฟิสิกส์ยุคใหม่
จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีส่ ดุ ต่อไปนี้
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์ของอะตอม สมบัติของของแข็ง ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
การสั่นและคลื่น (Vibrations and Waves)
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้ การสั่นแบบ
ต่างๆ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีส่ ดุ ต่อไปนี้
สมการเชิงอนุพนั ธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ข้อปัญหาค่าขอบ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ชั้นสูง อนุกรม
ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร์
สัมมนา
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต หมายถึงการนําเสนอบทความทางวิชาการใน
สาขาวิชาฟิสิกส์จากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย
โครงงาน
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ า ๒ หน่วยกิต หมายถึงการทําวิจัยโดยคําแนะนําจากอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้
๘.๓ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดวิชาเฉพาะด้านเลือก ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันนั้นๆ
โดยมีจํานวนหน่ วยกิตของรายวิชาเฉพาะด้านเลือก วิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาแกน รวมกันแล้วต้อ ง
ไม่นอ้ ยกว่า ๘๔ หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
๑๕
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๘.๓.๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มี
หลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ให้เลือกวิชาเฉพาะด้านเลือกในกลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์
๘.๓.๒ สาขาวิชาเคมี
เลือกรายวิชาขั้นสูงในกลุ่ม เคมีวิเคราะห์ กลุ่มเคมีอินทรีย์ กลุ่มเคมีอนินทรี ย์
กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์และรายวิชากลุ่มชีวเคมี กลุ่มเคมีสหวิทยาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
๘.๓.๓ สาขาวิชาชีววิทยา
เลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
๘.๓.๔ สาขาวิชาฟิสกิ ส์
เลือกรายวิชา เช่น ทัศนศาสตร์ กลศาสตร์เชิงสถิติ สวนศาสตร์ (acoustics)
ฟิสิก ส์ส ถานะแข็ ง ฟิสิก ส์อะตอม ฟิสิก ส์นิ วเคลียร์และอนุภาค ดาราศาสตร์ และฟิสิ ก ส์ ดาราศาสตร์
สัมพัทธภาพ เป็นต้น
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงเงื่อนไขการเรียนรู้ซึ่งหมายถึงสภาพที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้
แต่ละประเภท โดยผู้สอนเข้าใจความสําคัญ ทําให้เกิดการเรียนรู้จริงในรายวิชาต่างๆ ทั้งหลักสูตร รวมทั้งสามารถ
กําหนดกลยุทธ์ที่แยบยลและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงแนวทางที่สถาบันใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตร อันจะทําให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามที่กําหนด และสามารถปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ
กลยุทธ์การสอนในรายวิชานั้น คือการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรายวิชาตามหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ตลอดจนรู้วิธีวิจัยเพื่อหาความรู้ นอกจากนี้ยังต้อ ง
กําหนดวิธกี ารเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยในการจัดการเรียน
การสอนนั้นให้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัดสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๙.๑.๑ การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นวิธกี ารให้ผู้เรียนสืบเสาะหา
ความจริงแบบวิทยาศาสตร์ และใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธกี าร
๙.๑.๒ การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนควบคุม การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนคิดและดําเนินการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ เลือกวิธีการและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การแนะนํา
ของอาจารย์ผู้สอน เป็นการส่งเสริมให้เข้าใจและเรียนรู้การแก้ปัญหา วิธีการนี้เหมาะกับการสอนภาคปฏิบัติใน
ห้องทดลอง
๙.๑.๓ การสอนแบบเน้นสมรรถนะ มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติพร้อมกับการผนึกรวมองค์ความรู้
จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้พร้อมทั้งมีทักษะการปฏิบัติงานได้จริง รูปแบบและวิธีการสอน
อาจเป็นการบรรยายโดยยกตัวอย่างประกอบ การอภิปรายซักถามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม การศึกษาดูงาน เป็นต้น
๙.๑.๔ การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์ การสร้างผลงานและพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่
การสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๑๖
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(๑) การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์ เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นจากการเขียนรายงานหลังจากได้ทดสอบ
ความคิดกับผู้ร่วมงาน และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเป็นต้น
(๒) การสอนแบบเน้นการสร้างผลงานและพัฒนาเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ เป็นการ
สอนที่พัฒนาจากงานวิจัย รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานและพัฒนางานเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ซึง่ จะเป็น
การเรียนรู้โดยการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
(๓) การสอนแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม เป็นการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณี มองเห็นปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางแก้ไข
๙.๑.๕ การสอนแบบสาธิต เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการ
เห็นตัวอย่าง พร้อมการอธิบายและอาจให้ผู้เรียนฝึกทําหรืออภิปราย ซักถามไปพร้อมกัน
๙.๑.๖ การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็ นการสอนที่มุ่งการถ่ ายทอดความรู้จ าก
ผู้สอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับบทเรียน ผู้สอนอาจจัดรูปแบบสัมมนา อภิปรายแบบฟอรั่ม แบบกลุ่มย่อย แบบโต้วาที เป็นต้น
นอกจากนี้ ส ถาบันอาจกําหนดกลยุท ธ์ที่ใช้ในการสอน เพื่ อ ให้ผู้ เ รียนเกิดการเรี ยนรู้ โ ดย
สอดคล้องกับเป้าประสงค์และพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
สถาบันต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ และ
ต้องประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรครบทุกด้าน วิธีการวัดผล
ทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งอาจมีการสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน
วัดและประเมินจากการศึ กษาค้นคว้าแล้วนําเสนอผลต่อชั้นเรี ยน การนําเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย
การประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยต้องใช้วิธกี ารวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้เหมาะสม
โดยต้อ งประเมินได้ ถูก ต้อ งเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือโดยเกณฑ์ของการวั ดและประเมินผลให้เ ป็นไปตาม
ข้ อ กํ า หนดของแต่ ล ะสถาบั น และสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผลมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
๙.๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น การประเมิน
ผลงานที่มอบหมาย และการกําหนดแนวปฏิบัติ
๙.๒.๒ ด้านความรู้
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การนําเสนอรายงานและ
ผลงาน การประเมินผลงานวิจัยในวิชาโครงงาน
๙.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การนําเสนอรายงานและ
ผลงานสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
๙.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง ประเมินจากการทํางานกลุ่มและงาน
ที่มอบหมาย ตลอดจนการประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๑๗
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๙.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็น
ในขณะร่วมอภิปรายในชั้นเรียน หรือประเมินจากการทําแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมาย ตลอดจนประเมิน
จากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา
ทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอาจมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
๑๐.๑ ในระดับภาควิชา
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทําการทวนสอบระดับภาควิชา โดยการกําหนดระบบและ
กลไกในการดํ า เนิ น การทวนสอบ ในรู ป แบบคณะกรรมการเพื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมของข้อ สอบ
การประเมินผล และอาจนําสู่การจัดตั้งคลังข้อสอบของแต่ละภาควิชา
๑๐.๒ ในระดับหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทําการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยสาขาวิชาที่มีความ
พร้อมอาจดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกด้านอย่างเป็นระบบ โดยการจัดสอบประมวลผลการ
จบการศึกษาเพื่อประเมินผลการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นควรมีการประเมินผลการเรียนรู้จาก
หลายแหล่ง เช่น จากแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการยืนยันผลการ
เรียนรู้ที่ได้รับ นอกจากนั้นอาจมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุก
ภาคการศึกษา
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษา
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกําหนด
(๒) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามทีส่ ถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้จะเทียบโอนได้เฉพาะในหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่โดย
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีจํานวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับล่าสุด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(๒) สําหรับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) สถาบันต้องจัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในจํานวน ที่เหมาะสมกับจํานวน
ผู้เรียนและลักษณะของสาขาวิชา
๑๘
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๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะพึงประสงค์ควรมีทรัพยากรเพือ่
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(๑) อาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอและเอือ้ ต่อการเรียนการสอน โดยควรจัดห้องเรียนที่มี
สื่อและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
(๒) ห้องทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเอื้อต่อการทํางานของอาจารย์และ
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ห้องปฏิบัติการทั้งเพื่อการสอนและการวิจัย
(๔) จัดบริ ก ารเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ที่ส ามารถให้ นัก ศึ กษาใช้ค้นคว้ าหาข้อมูล ผ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนหนังสือหรือตําราที่เกี่ยวข้องในจํานวนที่เหมาะสม
(๕) การสํารวจความต้องการทรัพยากรทีจ่ ําเป็น และมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(๖) หนัง สื อ หรื อ ตํ ารา สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิ ชาอื่นที่เ กี่ ยวข้ องและ
วารสารวิชาการในจํานวนที่เหมาะสม
(๗) อุปกรณ์พื้นฐานสําหรับการเรียนการสอน
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถบรรลุผลตาม
วัต ถุป ระสงค์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตามพั นธกิจ ที่กํ า หนดไว้ใ นมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๔.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ
รวมทั้งการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
๑๔.๒ การพัฒนาคณาจารย์
(๑) ส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์ เ พิ่ ม พูน ทัก ษะที่ เ กี่ย วกั บ กลยุท ธ์ก ารสอน และการวัด การ
ประเมินผลการเรียนรู้
(๒) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่
ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
(๓) จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ
ในสาขาวิท ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ และหรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขานี้ ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการ
ดังนี้
(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๑๙

92

มคอ.๑

(๒) มีร ายละเอี ยดของหลั ก สูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามครอบคลุมหัวข้อ
ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ. ๓
และ มคอ. ๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ. ๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับ สนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือ
วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิ จและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อไป
ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่การปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาทีป่ ระสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย ๑ คน
๒๐
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เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญ ญาตรีส าขาวิท ยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามข้อ ๑๖.๒ นั้น
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของตน
มีคณ
ุ ลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้
ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อ สําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่ก ารกระจายความรับผิดชอบต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ด้านใดบ้าง
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๔
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใดบ้าง สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทํา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
ให้เปิดสอนแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ล ะ
รายวิ ชาและประสบการณ์ ภาคสนามในแต่ล ะภาคการศึกษาแล้ วให้อาจารย์ผู้ส อนจัดทํ ารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการและจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ
มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลั ก สูตร) เพื่อใช้ในการพิจ ารณาปรั บ ปรุง และพั ฒนากลยุ ท ธ์
การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อ
อย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
๒๑
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จัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นําผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและหรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ บันทึกในฐานข้อมูล
หลักฐานเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๒
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุด มศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลั กสู ต รหรือ ปรับ ปรุ ง หลั กสู ต รและจั ด การเรีย นการสอน เพื่ อให้คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในสาขาหรื อ
สาขาวิ ช าของแต่ ล ะระดับ คุ ณ วุ ฒิ มี ม าตรฐานใกล้ เคี ย งกั น จึง จํ า เป็ น ต้ องกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณ วุฒิระดับปริญ ญาตรี สาขาการแพทย์แ ผนไทยประยุก ต์
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
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 ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณ วุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์ แ ผนไทยประยุก ต์
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูต รให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.

ชื่อสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒.

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อ
พทป.บ.
B.ATM.

๓.

ลักษณะของสาขา
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นวิชาชีพที่นําศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยและประชาชน ประกอบด้วยเวชกรรมแผนไทย เป็นการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา
โรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย เป็นการปรุงยาและผลิตยาจากสมุนไพรสําหรับ
บําบัดรักษาโรค หัตถเวชกรรมแผนไทย เป็นการบําบัดรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชสํานัก และ
ผดุงครรภ์ เป็นศาสตร์ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การทําคลอด การดูแลหญิงหลังคลอด และการดูแล
ทารกแรกเกิด การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยดังกล่าวนี้ ครอบคลุมทั้งการป้องกัน
การบําบัดรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ นอกจากต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านการ
แพทย์แผนไทยแล้ว ยังต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และความรู้พื้นฐานทางด้านการแพทย์แผน
ปัจจุบันด้วย เพื่อเป็นพื้นฐานในการคัดกรองโรค การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพสาขาอื่น การติดตามวิทยาการ รวมทัง้ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่
ยอมรับในคุณภาพมาตรฐาน

๔.

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
(๑) มีคุณธรรมจริยธรรมของแพทย์แผนไทยประยุกต์ จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ และ
คุณธรรมจริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี
(๒) มีความรูค้ วามสามารถเพียงพอต่อการทําเวชปฏิบัตกิ ารแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง การติดตามวิทยาการใหม่ ๆ การศึกษา
ต่อเนื่อง ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
(๓) มีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล/สภาพการณ์ และกําหนดแนวทางใน
การแก้ปญ
ั หาหรือการพัฒนางานในความรับผิดชอบได้อย่างมีเหตุผล เป็นองค์รวม และอย่าง
สร้างสรรค์ ทั้งในสภาพการณ์ที่คุ้นเคยและที่แตกต่างออกไป
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับศาสตร์แขนงอื่นในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน
๑
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(๕) มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างทันสมัยและทันเหตุการณ์

๕.

มาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ ๖ ด้านดังต่อไปนี้
ด้านที่ ๑ : คุณธรรมจริยธรรม
(๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี อาทิ มีวินัย ความรับผิดชอบ
ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ จิตสํานึกต่อสังคม และตระหนักในคุณค่าของ
การอนุรกั ษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
(๒) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๓) สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ / ปัญหาทั่วไปและทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรรมจริยธรรม
และสังเคราะห์แนวปฏิบัตทิ ี่เหมาะสม
ด้านที่ ๒ : ความรู้
(๑) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทําให้เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล้อมและความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา
(๒) มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๓) มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่
ด้านที่ ๓ : ทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหา รวบรวม และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
(๒) สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์แนวทาง
หรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องทั่วไปและด้านวิชาการ/วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านที่ ๔ : ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน โดยตระหนักในคุณค่าและความรู้สึกของความ
เป็นมนุษย์
(๒) สามารถทํางานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทงั้ ในฐานะผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปญ
ั หาและมีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
(๓) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
(๔) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ด้านที่ ๕ : ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
(๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
(๓) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการฟัง การพูด การเขียน รวมทัง้ สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
๒
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ด้านที่ ๖ : ทักษะพิสัย
(๑) มีความสามารถในการทําหัตถการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามมาตรฐานวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
๖

องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

๗.

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ําของกลุม่ วิชาหรือรายวิชาในแต่ละหมวด
ดังนี้
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๒ หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๘๖ หน่วยกิต
(ก) พื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
(ข) วิชาชีพแพทย์แผนไทย
ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
(๑) เวชกรรมแผนไทย
ไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
(๒) เภสัชกรรมแผนไทย
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
(๓) หัตถเวชกรรมแผนไทย ไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
(๔) ผดุงครรภ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๔ หน่วยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หมายเหตุ : ทั้งนี้ในหลักสูตรต้องมีรายวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต วิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต และในกลุม่ วิชาชีพแพทย์แผนไทยที่กําหนดจะต้องจัด
ให้เป็นการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ รวมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ซึ่งหมายถึงการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง คือฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่น
โรงพยาบาล สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน
โรงเรียน วัด สถานทีผ่ ลิตยาและร้านขายยา ทัง้ นี้ต้องมีอาจารย์ทปี่ รึกษา/อาจารย์นิเทศก์/แพทย์
แผนไทยประยุกต์หรือบุคลากรพีเ่ ลี้ยงเป็นผู้ดูแล ให้คําปรึกษา ตามเกณฑ์ที่กําหนด การฝึกปฏิบัติใน
ลักษณะนี้จัดเป็นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

๘.

เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา
เนื้อหาสาระที่กําหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ําของกลุม่ วิชาหรือรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา มีดังนี้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รอบรู้กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคม มีความใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี
มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ดําเนินชีวิตและดํารงตนได้ดีในสังคม ทั้งนี้ต้อง
ครอบคลุมสาระวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา
๓
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หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) พื้นฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานให้เข้าใจหลักการและแนวทางการประเมินสุขภาพ
การตรวจวินจิ ฉัยโรค การบําบัดรักษาโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ การสืบค้น
สมุฏฐานของโรค การวินิจฉัยโรค และการเทียบเคียงโรคระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน
กับการแพทย์แผนไทย รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแพทย์แผนไทยประยุกต์กับ
แพทย์แผนปัจจุบนั อย่างเหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ๒ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือปรีคลินิก (basic medical
sciences หรือ preclinical sciences) จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระอย่าง
น้อยดังนี้ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชเวท
เภสัชวิทยา
(๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคลินิก (medical sciences หรือ clinical
sciences) จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระอย่างน้อยดังนี้ การตรวจร่างกาย
การสืบค้นการวินจิ ฉัยโรค เวชศาสตร์ทวั่ ไป โภชนาการ
(ข)

วิชาชีพแพทย์แผนไทย จะต้องครอบคลุมเนือ้ หาสาระ ๔ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มวิชาเวชกรรมแผนไทย จะต้องครอบคลุมเนือ้ หาสาระดังนี้ หลักการสําคัญ
ของการแพทย์แผนไทย หลักการ แนวคิด และสาระสําคัญของตําราหรือคัมภีร์
ต่าง ๆ ได้แก่ ตําราเวชศึกษา คัมภีร์วรโยคสาร คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์
โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุววิ รณ์ คัมภีร์ประถมจินดา คัมภีร์
ฉันทศาสตร์ คัมภีรม์ หาโชตรัต คัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา
คัมภีร์ชวดาร คัมภีร์ตักกศิลา คัมภีร์กษัย คัมภีรม์ ุขโรค คัมภีร์อติสาร คัมภีร์
อุทรโรค คัมภีร์สิทธิสาระสงเคราะห์ คัมภีร์มัญชุสารวิเชียร คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค
คัมภีร์ทิพมาลา คัมภีร์ไพจิตมหาวงศ์ คัมภีร์อภัยสันตา คัมภีร์สรรพคุณยา และ
คัมภีร์ที่สําคัญอื่น ๆ การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และสาระสําคัญของคัมภีร์
แพทย์แผนไทยในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย วิเคราะห์โรค และการบําบัด
รักษาโรค การให้คําแนะนํา การเทียบเคียงโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยกับ
แพทย์แผนปัจจุบัน และการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
(๒) กลุ่มวิชาเภสัชกรรมแผนไทย จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระดังนี้ วิวฒ
ั นาการ
ของการใช้ยาสมุนไพร จรรยาเภสัชกรรม หลักเภสัช ๔ เภสัชตํารับยาและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โครงสร้างตํารับยา การวิเคราะห์ตํารับยา การตัง้ ตํารับยา
ตามหลักเภสัชกรรมไทย ยาสามัญประจําบ้าน ตัวยาที่มีฤทธิ์แรง ตัวยาที่ใช้
แทนกัน น้าํ กระสายยา หลักการใช้ยาสมุนไพร วิธีการเตรียมยา การปรุงยา
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตยา หลักเกณฑ์ในการผลิตยาที่ดี การผลิตยาสมุนไพร
รูปแบบต่าง ๆ การประเมินคุณภาพยา วิธกี ารบรรจุ วิธีการเก็บและรักษายา
เทคนิคการควบคุมคุณภาพสมุนไพรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔
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๘.๓

(๓) กลุ่มวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระดังนี้ ประวัติ
การนวดไทย การนวดไทยแบบต่าง ๆ โดยยึดการนวดไทยแบบราชสํานักเป็นหลัก
ศีลธรรมจรรยาในการนวด ระเบียบการนวดไทยแบบราชสํานัก ประโยชน์
ข้อห้าม และข้อควรระวังของการนวด หลักการและวิธีการนวดพื้นฐานและจุด
สัญญาณ การฝึกกําลังนิ้วมือ การแต่งรสมือ สาเหตุ กลไกการเกิด อาการและ
อาการแสดง หลักการตรวจวินิจ ฉัย การนวดรั กษาโรคเบื้องต้นและโรคที่มี
ความซั บ ซ้ อ นตามหลั ก ทฤษฎี หั ต ถเวชกรรม ร่ ว มกั บ การใช้ ย าสมุ น ไพร
การประคบร้อน การให้คําแนะนําเกี่ยวกับอาหารแสลงโรค และท่าบริหาร
การวิ เ คราะห์ โ รคเที ย บเคี ย งกั บ แผนปัจ จุ บั น และการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วยอย่ า ง
เหมาะสม
(๔) กลุ่มวิชาผดุงครรภ์ จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระดังนี้ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ การวินิจฉัยการตัง้ ครรภ์ การดูแลหญิงในระยะตัง้ ครรภ์
ภาวะแทรกซ้อนทีม่ ผี ลต่อการตั้งครรภ์ กลไกการคลอด หลักและวิธีการทํา
คลอดในรายปกติ หลักการและวิธีการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์จนถึงหลังคลอดด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย หลักการดูแลทารกแรกคลอด การให้นมบุตร และ
การวางแผนครอบครัว
หมวดวิชาเลือกเสรี
อาจจัดให้เป็นรายวิชาเลือกเพือ่ เสริมประสบการณ์หรือความชํานาญในวิชาชีพ หรือเป็นราย
วิชาเพือ่ ให้ผเู้ ข้าศึกษามีโลกทัศน์กว้าง หรือมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการสร้างเสริมสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลรูปแบบอื่น ๆ

หมายเหตุ : ในหลักสูตรต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อ
เป็นพื้นฐานการศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และให้สามารถติดตามผลงานวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรูท้ างด้านการแพทย์แผนไทยได้ นอกจากนี้ยังต้องมีสาระครอบคลุมหลักการของ
ธรรมานามัยและการนําไปใช้ในการบําบัดโรคและสร้างเสริมสุขภาพกาย จิต และการปรับพฤติกรรม
การนําหลักการศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมของการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
๙.

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
ใช้รูปแบบการสอนทีส่ อดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึง่ ถือ
หลักการว่า ผูเ้ รียนมีความสําคัญทีส่ ุด (student centered) และสอดคล้องกับหลักการของ
learning centered education ซึ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้
(learning) และการพัฒนาความสามารถที่สําคัญและจําเป็น (real needs) ต่อการประกอบ
วิชาชีพและการดําเนินชีวิต และถือว่าผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้ดว้ ยวิธีการและความเร็วที่แตกต่าง
กัน และจะเรียนรู้ได้ดีหากได้เรียนแบบ active learning ซึ่งหมายถึงการเรียนที่มกี ิจกรรม
ให้ใช้ความคิดในระดับสูง (higher-order thinking tasks) คือ ได้คิดวิเคราะห์ (analysis)
๕
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สังเคราะห์ (synthesis) และประเมิน (evaluation) รวมทั้งได้เรียนในสถานการณ์จริง
การเรียนการสอนดังกล่าวมีลักษณะดังนี้
(๑) ใช้รูปแบบการสอนทีห่ ลากหลาย สอดคล้องกับจุดประสงค์การศึกษา (educational objectives) และส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ/ทักษะด้านต่าง ๆ
ที่สําคัญนอกเหนือจากความสามารถและทักษะวิชาชีพ อาทิ การบรรยายแบบ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมเพือ่ สังเคราะห์ความรู้
หรือประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปญ
ั หา การฝึกปฏิบัติในห้อง ปฏิบัติการหรือห้อง
ฝึกทักษะ การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (problem-based learning) การเรียนรู้
เป็นรายบุคคล (individual learning) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (constructivist learning) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (self study)
การเรียนรูจ้ ากการทํางาน (work-based learning) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ (research-based learning) การเรียนรู้ที่ใช้วิธกี ารสร้าง
ผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (crystal-based approach)
(๒) บูร ณาการภาคทฤษฎีกั บภาคปฏิบัติ เพื่อ เชื่อมโยงให้เ ห็ นการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้
(๓) ให้ความสําคัญกับการฝึกปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ในสถานการณ์จริงซึ่งมีการกํากับดูแลจากอาจารย์ผสู้ อนอย่างเหมาะสม
(๔) ใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
(๕) มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน (transitional period)
จากการเรียนการสอนในสถานการณ์เดิมไปสูส่ ถานการณ์ใหม่
(๖) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่คาดว่าจะมีหรือที่มี
ปั ญ หาการเรี ย น เพื่ อ ให้มั่ น ใจว่ า ได้ ช่ ว ยให้ นั ก ศึก ษาทุ ก คนพัฒ นาความรู้
ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน
(๗) ให้ความสําคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ใช้กลยุทธ์การประเมินผลทีส่ อดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอนทีก่ ล่าวข้างต้น
(๑) ให้ความสําคัญกับการประเมินให้ขอ้ มูลเพือ่ การปรับปรุงพัฒนา (formative
evaluation) ตนเองของผูเ้ รียน
(๒) การประเมินเพือ่ ตัดสินผลการศึกษา (summative evaluation) จะเน้นการ
ประเมินความรู้ความสามารถที่สําคัญ (essential knowledge and skills)
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง
(๓) ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ด้ า นอื่ น นอกเหนื อ จากความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ ได้แก่ การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ และการประเมิน
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
(๔) ให้ความสําคัญกับการฝึกให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเอง (self evaluation)
๖
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(๕) ให้ความสําคัญกับการเลือกรูปแบบและวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับสิง่ ที่
ต้องการประเมิน (validity) และให้ผลการประเมินที่น่าเชื่อถือ (reliability)

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผูส้ ําเร็จ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นอย่างน้อย
๑๐.๑ ระดับรายวิชา
มีกลุม่ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และพิจารณาผลการสอบ
๑๐.๒ ระดับหลักสูตร
ควรจัดให้มกี ารสอบประมวลความรูก้ อ่ นสําเร็จการศึกษา และมีคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากบุคคลและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น ผลการสอบเพือ่ รับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ความเห็นของผูส้ ําเร็จ
การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์
ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
เนื่องจากการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาระสําคัญส่วนหนึ่งคือการจัด
การเรียนการสอนวิชาแพทย์แผนไทย ดังนั้นสถาบันการศึกษาจะต้องมีอาจารย์ประจําทีส่ ําเร็จ
การศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
และเป็นผูไ้ ด้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามภาระงานสอนวิชาแพทย์แผนไทย สําหรับระดับคุณวุฒิมีข้อปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ อาจารย์ประจําทุกคนทีส่ อนในสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ จะต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อาจารย์ประจําที่สอนในสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ร้อยละ ๕๐ จะต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโท

๗
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๑๒.๒ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
(๑) การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตร กําหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาดังนี้ อาจารย์ ๑ คน ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน ๘ คน
(๒) การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของวิชาแพทย์แผนไทย กําหนดสัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาดังนี้ อาจารย์ ๑ คน ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน
๔ คน
(๓) การฝึกปฏิบัติการ กําหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาดังนี้ อาจารย์ ๑ คน ต่อ
นักศึกษาไม่เกิน ๘ คน
(๔) การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ กําหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาดังนี้ อาจารย์
๑ คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน ๔ คน
๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรจํานวนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการบริหาร
หลักสูตรให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มที รัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนดังนี้
๑๓.๑ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีห้องเรียน สื่ออุปกรณ์สาํ หรับการจัดการเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่เพียงพอ
๑๓.๒ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มหี นังสือที่ใช้ในการศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร รวมทั้ง
จัดให้มรี ะบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สาํ หรับค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๑๓.๓ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ให้การตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย ซึ่งมีจํานวนผู้มารับบริการในแต่ละประเภทเพียงพอต่อการศึกษาและฝึกเวชปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่มวิชา คือ เวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรม
แผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ์
๑๓.๔ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีหน่วยผลิตยาจากสมุนไพรซึ่งมีการผลิตยาหลายรูปแบบ ทั้งยาเดี่ยว
และยาตํารับ
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาใด หรือรายวิชาใด หรือกําลัง
ดําเนินการให้มีทรัพยากรข้อ ๑๓.๓ และ ๑๓.๔ ให้เพียงพอหรือเป็นของสถาบันเอง และต้องขอให้
สถาบันการศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่มีทรัพยากรดังกล่าวช่วยเหลือ โดยทําข้อตกลงที่ชัดเจน และลง
นามโดยผู้มีอํานาจตามกฎหมาย ตามข้อตกลงดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาจะต้องสามารถเข้าไปร่วมดูแล
การจัดการศึกษาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้จะต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
การศึกษาและ/หรือการฝึกเวชปฏิบัติอย่างชัดเจน และได้อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามเกณฑ์
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๔.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
๑๔.๒ มีการจัดประชุมอบรมให้ความรู้พนื้ ฐานทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
๑๔.๓ มีการพัฒนาเพือ่ เพิม่ พูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
๘
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๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ โดยกําหนดตัวชี้วัดหลักและเป้าหมายของผลการดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร
๑๕.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๑๕.๓ มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ครอบคลุม
หัวข้อตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
๑๕.๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน
๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๑๕.๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๗
ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๑๕.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มรี ายละเอียด
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๑๕.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ. ๗ ในปีก่อน
๑๕.๘ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
๑๕.๙ อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๕.๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๕.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐
ตัวบ่งชี้ข้อ ๑๕.๑ - ๑๕.๑๒ เป็นตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษา สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิม่ เติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานทีส่ ูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของสถาบัน โดย
กําหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่กําหนดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป

๙
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เกณฑ์การประเมิน : ผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับ “เกณฑ์ดี” หมายถึง หลักสูตรที่ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณวุฒิส าขาการแพทย์แผนไทยประยุก ต์ โดยตัวบ่ง ชี้ข้อ ๑๕.๑ - ๑๕.๕
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้บังคับมีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม (โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี)

๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สู่การปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อต่าง ๆ ที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการอย่า งน้อ ย ๕ คน โดยมี อ าจารย์ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก สูต รอย่ างน้ อย ๒ คน
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่าง
น้อย ๒ คน และผู้แทนองค์กรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) อย่างน้อย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาตรี สาขาการแพทย์แ ผนไทยประยุก ต์ โดยมีหั วข้ อ
หลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามข้อ ๑๖.๒ นั้น
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกี่ ําหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้ว สถาบันอุดมศึกษา
อาจเพิม่ เติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซงึ่ พิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกัน
ของสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นที่
สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทสี่ นใจจะรับบัณฑิตเข้า
ทํางานเมือ่ สําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผล
การเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (curriculum mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชา
จะทํ าให้เกิ ดผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง ในเรื่องใดบ้าง สถาบันอุดมศึกษาต้อ งมอบหมายให้
ภาควิ ชา/สาขาวิ ชาจั ดทํ ารายละเอี ยดของรายวิ ชาทุ กรายวิ ชา รวมทั้ ง รายละเอี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนามให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งได้จัดทํา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไก
ของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน
๑๐
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๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึง่ สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัตใิ ห้เปิด
สอนแล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ในราย
ละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ให้บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ พร้ อมปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ
มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล / วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม
ประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับ
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทัง้ ให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
เพื่อประโยชน์ต่อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับรอง
คุณวุฒิ เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อหรือทํางานในต่างประเทศ และเป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการ
สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๗.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนัน้
๑๑
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๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรซึง่ สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปีนบั ตั้งแต่
เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รบั การเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้มกี ารรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยูเ่ สมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์กําหนดทุกปีหลังจากได้รบั การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่า
สถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุด มศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลั กสู ต รหรือ ปรับ ปรุ ง หลั กสู ต รและจั ด การเรีย นการสอน เพื่ อให้คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในสาขาหรื อ
สาขาวิชาของแต่ละระดับคุณ วุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณ วุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบีย บบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัด การศึก ษาหลัก สูต รระดับบั ณ ฑิ ต ศึ กษา สาขาการแพทย์แ ผนไทยประยุก ต์
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณ วุฒิระดับบัณ ฑิต ศึกษา สาขาการแพทย์แ ผนไทยประยุกต์
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณ ฑิต ศึกษา สาขาการแพทย์แ ผนไทยประยุกต์
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบัน อุดมศึกษาใดจัด การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณ ฑิต ศึกษา สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ อยู่ในวัน ที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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พ.ศ. ๒๕๕๔

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พ.ศ.๒๕๕๔
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.

ชื่อสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒.

ชื่อปริญญาและประกาศนียบัตร
(๑) สายวิชาชีพ
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Graduate Diploma (Applied Thai Traditional Medicine)
ชื่อย่อ
ป.บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Grad. Dip. (Applied Thai Traditional Medicine)
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ชื่อเต็ม
การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต
Master of Applied Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อ
พทป.ม.
M.ATM.
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ชื่อเต็ม
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Higher Graduate Diploma (Applied Thai Traditional Medicine)
ชื่อย่อ
ป.บัณฑิตชั้นสูง (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Higher Grad. Dip. (Applied Thai Traditional Medicine)
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Applied Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อ
พทป.ด.
D.ATM.
(๒) สายวิชาการ
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Master of Science (Applied Thai Traditional Medicine)
ชื่อย่อ
วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
M.S. (Applied Thai Traditional Medicine)
๑
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ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Doctor of Philosophy (Applied Thai Traditional Medicine)
ชื่อย่อ
ปร.ด. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Ph.D. (Applied Thai Traditional Medicine)

๓.

๔.

ลักษณะของสาขา
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นวิชาชีพที่นําศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยและประชาชน ประกอบด้วยเวชกรรมแผนไทย เป็นการตรวจวินจิ ฉัยและบําบัดรักษา
โรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย เป็นการปรุงยาและผลิตยาจากสมุนไพรสําหรับ
บําบัดรักษาโรค หัตถเวชกรรมแผนไทย เป็นการบําบัดรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชสํานัก และ
ผดุงครรภ์ เป็นศาสตร์ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การทําคลอด การดูแลหญิงหลังคลอด และการดูแล
ทารกแรกเกิด การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยดังกล่าวนี้ ครอบคลุมทัง้ การป้องกัน
การบําบัดรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ นอกจากต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านการ
แพทย์แผนไทยแล้ว ยังต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และความรู้พื้นฐานทางด้านการแพทย์แผน
ปัจจุบันด้วย เพื่อเป็นพื้นฐานในการคัดกรองโรค การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพสาขาอื่น การติดตามวิทยาการ รวมทัง้ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่
ยอมรับในคุณภาพมาตรฐาน
ปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น
รัฐบาลก็มี นโยบายชัดเจนในการสนับ สนุนการแพทย์แผนไทยโดยจัดทําเป็นยุท ธศาสตร์ของชาติ
การพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในคุณภาพมาตรฐานโดยการสร้างบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีความรู้ความสามารถในการทําวิจัย พัฒนาด้านวิชาการ รวมทั้งการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญา
ล้ําค่าของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
(๑) มีคุณธรรมจริยธรรมของแพทย์แผนไทยประยุกต์ จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ คุณธรรม
จริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
(๒) มีความรู้ขั้นสูงทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
เภสัชศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการศึกษาปัญหา การพัฒนาและการวิจัย ค้นคว้า รวบรวม
องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางวิชาการและ
วิชาชีพ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งจากการทําวิจัย
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(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
ฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม สามารถแก้ไขปัญ หา/ข้อขัดแย้ง ระหว่างบุคคล และมี ความรับ
ผิดชอบสูงต่องานในความรับผิดชอบและต่อการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
(๕) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามความก้าวหน้าทาง
ด้านวิชาการ และวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลความรู้
๕.

มาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุก ต์กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ ๖ ด้านสํ าหรั บ แต่ ล ะระดับ
ดังต่อไปนี้
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ด้านที่ ๑ : คุณธรรม จริยธรรม
(๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี และคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างสม่ําเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดี
(๒) สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์/ปัญหาทั่วไปและทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
และสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางค่านิยม
ด้านที่ ๒ : ความรู้
(๑) มีความรู้ระดับสูงทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๒) มีความรู้ในศาสตร์อนื่ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันกับงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๓) มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยใหม่ ๆ และนวัตกรรม
ด้านที่ ๓ : ทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานเพื่อศึกษาประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน
(๒) สามารถระบุแหล่งข้อมูลหรือเทคนิคการวิเคราะห์เพิ่มเติม และจัดทําข้อเสนอในการแก้ปัญหา
หรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านที่ ๔ : ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองและเป็นกลุ่มในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้ง
สถานการณ์ใหม่หรือที่ต้องการไหวพริบและความฉับไว
(๒) มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่การงานหรือสถานการณ์อื่น ๆ ทางวิชาชีพ
(๓) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่จําเป็นสําหรับงานในปัจจุบันและ
การพัฒนาในอนาคต
ด้านที่ ๕ : ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนวทาง
แก้ปัญหา
(๒) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการสือ่ สาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(๓) มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านที่ ๖ : ทักษะพิสัย
(๑) มีความสามารถในการทําหัตถการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในระดับชํานาญการ
๓
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ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ด้านที่ ๑ : คุณธรรม จริยธรรม
(๑) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่ง เสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
และการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(๒) สามารถวินิจ ฉัยเหตุก ารณ์ /ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพที่มีความซั บซ้ อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ ในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่มีระเบียบ
ข้อ บั งคั บ เพี ยงพอ ด้วยความไวต่อความรู้สึ กของผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ ด้ วยความยุติธรรม
มีหลักฐานชัดเจน และตอบสนองปัญหาตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(๓) สามารถหยิบยกปัญหาทางจริยธรรมวิชาชีพที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
ด้านที่ ๒ : ความรู้
(๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เฉพาะบางแขนงวิชาที่กําหนด
(๒) มีความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันกับงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๓) มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยั
ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้และการปฏิบัติในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๔) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ด้านที่ ๓ : ทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานในการจัดการบริบทใหม่หรือในสถานการณ์
ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาใน
ด้านวิชาการ/วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๒) สามารถใช้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน รวมถึง
พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(๓) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยได้ดว้ ยตนเอง และให้ข้อสรุป
ที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติเดิม
ด้านที่ ๔ : ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ และแสดงออกซึ่งทักษะ
การเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่ม พูนประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกลุ่ม
(๒) มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่การงานหรือสถานการณ์อื่น ๆ ทางวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อนหรือมีความยุ่งยากได้ด้วยตนเอง
(๓) สามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้
ด้านที่ ๕ : ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา
และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา โดยเจาะลึกเฉพาะบางแขนงวิชาที่กําหนด
๔
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(๒) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ
ด้านที่ ๖ : ทักษะพิสัย
(๑) มีความสามารถในการใช้หัตถการและเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่เหมาะสม
กับแขนงวิชาที่ศึกษา
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ด้านที่ ๑ : คุณธรรม จริยธรรม
(๑) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่ง เสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
และการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(๒) สามารถวินิจ ฉัยเหตุก ารณ์/ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพที่มีความซับซ้อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ ในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่มีระเบียบ
ข้อ บังคั บ เพียงพอ ด้วยความไวต่อความรู้สึ กของผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ ด้ วยความยุติธรรม
มีหลักฐานชัดเจน และตอบสนองปัญหาตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(๓) สามารถหยิบยกปัญหาทางจริยธรรมวิชาชีพที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
ด้านที่ ๒ : ความรู้
(๑) มีความรู้อย่างลึกซึ้งและทันสมัยในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะบางแขนงวิชาที่กําหนด
(๒) มีความรู้ความเข้าใจถึงการดําเนินการวิจัยในปัจจุบันและทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น
(๓) มีความรู้และความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
ด้านที่ ๓ : ทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านวิชาการ/วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และประเมินความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
และสามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสังเคราะห์เป็นความรู้ที่จะช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๒) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยได้ดว้ ยตนเอง และให้ข้อสรุป
ที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติเดิม
ด้านที่ ๔ : ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นําในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน
(๒) สามารถริเริ่มและรับผิดชอบกิจกรรมหรืองานทางวิชาชีพในหมวดวิชา/สาขาของตนอย่างเต็มที่
(๓) สนับสนุนผู้อื่นและผู้ร่วมงานในการพัฒนาตนและวิชาชีพ
(๔) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านที่ ๕ : ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา
และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา โดยเจาะลึกเฉพาะบางแขนงวิชาที่กําหนด
๕
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(๒) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่สําคัญ
ด้านที่ ๖ : ทักษะพิสัย
(๑) มีความสามารถในการทําและประยุกต์ใช้หัตถการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์แขนงวิชาที่
ศึกษาในระดับเชี่ยวชาญ
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
ด้านที่ ๑ : คุณธรรม จริยธรรม
(๑) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่ง เสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
และการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(๒) สามารถวินิจ ฉัยเหตุก ารณ์ /ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพที่มีความซับซ้ อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ ในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่มีระเบียบ
ข้อ บังคั บ เพี ยงพอ ด้วยความไวต่อความรู้สึ กของผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ ด้ วยความยุติธรรม
มีหลักฐานชัดเจน และตอบสนองปัญหาตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(๓) สามารถชี้ให้เห็นข้อควรทบทวนและแก้ไข/พัฒนาของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ด้านที่ ๒ : ความรู้
(๑) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เฉพาะบางแขนงวิชาที่กําหนด รวมถึงประเด็นปัญหาสําคัญของวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
(๒) สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนานวัตกรรมสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
(๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ
ด้านที่ ๓ : ทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่ องแท้ ในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสําคัญ และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
(๒) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานการวิจัย ทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ศึกษาในขั้นสูง เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่
(๓) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติเดิม
ด้านที่ ๔ : ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็น
ผู้นําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน
(๒) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
(๓) สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงมากได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
วางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖
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ด้านที่ ๕ : ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า ในประเด็น
ปัญหาที่สําคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา โดยเจาะลึกเฉพาะ
บางแขนงวิชาที่กําหนด
(๒) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่สําคัญ
ด้านที่ ๖ : ทักษะพิสัย
(๑) มีความสามารถในการใช้หัตถการและเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์และนําไป
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับแขนงวิชาที่ศึกษา
๖.

องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี เนื่องจากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์กําหนดให้การศึกษาเฉพาะในระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
เป็นคุณวุฒิสําหรับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๗.

โครงสร้างหลักสูตร
๗.๑ ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ มีจํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต
๗.๒ ระดับที่ ๔ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทํา เฉพาะวิท ยานิพ นธ์ ซึ่ง มี ค่ าเที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๓๖ หน่ ว ยกิ ต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๗.๓ ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต
๗.๔ ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการ
อื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนด ดังนี้
๗
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แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อ
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน

๘.

เนื้อหาสาระสําคัญ
เนื้อหาสาระของกลุ่มวิชาหรือรายวิชาในแต่ละระดับ เป็นดังนี้
๘.๑ ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นเนื้อหาสาระความรู้และหรือทักษะทางวิชาชีพที่
สําคัญหรือในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ
ในการประกอบโรคศิลปะ
๘.๒ ระดับที่ ๔ ปริญญาโท เป็นเนื้อหาสาระความรู้และทักษะที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ความชํานาญทางด้านการวิจัยและหรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทางวิชาชีพ อาทิ สถิติ
และระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
สําหรับผู้ทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ เมื่อเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในหลักสูตรคุณวุฒิสายวิชาการ
จะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มเติมเฉพาะแขนงวิชา
ที่ต้องการศึกษาให้มีพื้นฐานอย่างน้อยเทียบเท่ากับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยไม่นบั หน่วยกิต และสอบได้สญ
ั ลักษณ์ S
๘.๓ ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นเนื้อหาสาระความรู้และหรือทักษะทางวิชาชีพ
บางแขนงวิชาที่ สําคัญ หรือในระดับที่สูง กว่าระดับปริญ ญาโท เพื่อปรั บปรุง หรื อเพิ่ม เติม
ความรู้ความสามารถในการประกอบโรคศิลปะ
๘.๔ ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก เป็นเนื้อหาสาระความรู้และทักษะที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ความชํานาญทางด้านการวิจัย การศึกษาค้นคว้าที่ลุ่มลึกในระดับสูงอย่างมีอิสระ การติดตาม
พัฒนาการล่าสุดขององค์ความรู้ ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
เพิ่มพูนและพัฒนาเนื้อหาสาระในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในแขนงวิชาที่ต้องการ
ค้นคว้า อาทิ สถิติและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

๘
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สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์
แผนไทยประยุกต์เมื่อเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในหลักสูตรคุณวุฒิสายวิชาการ
จะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มเติมเฉพาะแขนง
วิชาที่ต้องการศึกษาให้มีพื้นฐานอย่างน้อยเทียบเท่ากับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยไม่นับหน่วยกิต และสอบได้สัญลักษณ์ S
๙.

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ (บัณฑิตศึกษา)
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
ใช้รูปแบบการสอนที่สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งถือ
หลักการว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด (student centered) โดยเน้นการเรียนการสอนที่ให้
ความสําคัญกับการเรียนรู้ (learning centered education) และการพัฒนาความสามารถ
ที่สําคัญและจําเป็น (real needs) กล่าวคือ
(๑) เน้นวิธีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแบบ active learning ซึ่งหมายถึงการ
เรียนที่มีกิจกรรมให้ใช้ความคิดในระดับสูง (higher-order thinking tasks)
คือการวิเคราะห์ (analysis) สังเคราะห์ (synthesis) และประเมิน (evaluation)
(๒) เน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติแบบ active learning เช่น การปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง (real situation) การทําโครงงาน การทําวิจัย
(๓) เน้นการค้นคว้า/แสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสังเคราะห์
องค์ความรู้
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ใช้กลยุ ทธ์การประเมินผลที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
และสอดคล้องกับกลยุทธ์การสอนที่กล่าวข้างต้น
(๑) ให้ความสําคัญกับการประเมินให้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (formative
evaluation) ตนเองของผู้เรียน
(๒) การประเมินเพือ่ ตัดสินผลการศึกษา (summative evaluation) จะเน้นการ
ประเมินความรู้ความสามารถที่สําคัญ (essential knowledge and skills)
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง
(๓) ให้ความสําคัญกับการประเมินคุณสมบัติด้านอื่นนอกเหนือจากความรู้ความ
สามารถทางวิชาชีพ ได้แก่ การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ และการประเมิน
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
(๔) ให้ความสําคัญกับการฝึกให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเอง (self evaluation)
(๕) ให้ความสําคัญกับการเลือกรูปแบบและวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับสิง่ ที่
ต้องการประเมิน (validity) และให้ผลการประเมินที่น่าเชื่อถือ (reliability)

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผูส้ าํ เร็จ
การศึกษาทุกคนมีผ ลการเรียนรู้ ทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดั บบัณฑิตศึก ษา
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นอย่างน้อย
๙
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๑๐.๑ ระดับรายวิชา
มีกลุม่ อาจารย์รบั ผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และพิจารณาผลการสอบ
๑๐.๒ ระดับหลักสูตร
ควรจัดให้มีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากบุคคล และแหล่ง
ข้อมูลอื่น ๆ เช่น จากความเห็นของผูส้ าํ เร็จการศึกษา และผูใ้ ช้บัณฑิต

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับต่าง ๆ จะต้องสําเร็จการศึกษาดังนี้
(๑) ระดั บที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นผู้สําเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญญาตรีส าขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
(๒) ระดับที่ ๔ ปริญญาโท เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๓) ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๔) ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือปริญญาโท
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ที่มีผลการเรียนดีมาก (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕)
รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์
ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๒ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการและหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องมี
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ดังนี้
(๑) การฝึก ปฏิ บั ติก าร กํา หนดสั ด ส่วนอาจารย์ต่ อนัก ศึก ษาดัง นี้ อาจารย์ ๑ คน ต่ อ
นักศึกษาไม่เกิน ๘ คน
(๒) การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ กําหนดสัดส่วนอาจารย์ตอ่ นักศึกษาดังนี้ อาจารย์ ๑ คน
ต่อนักศึกษาไม่เกิน ๔ คน
สําหรับสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต่อนักศึกษาต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๑๐
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๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มบี คุ ลากรจํานวนที่เหมาะสมเพือ่ สนับสนุนการบริหารหลักสูตร
ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนดังนี้
๑๓.๑ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พร้อมสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๑๓.๒ สถาบันอุ ดมศึ ก ษาจะต้ อ งจัดให้ มีห นัง สือที่ใช้ในการศึก ษาค้นคว้า รวมทั้ง จั ดให้ มีร ะบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์สําหรับ การค้ นคว้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เ พียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา
๑๓.๓ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ให้การตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย ซึ่งมีจํานวนผู้มารับบริการในแต่ละประเภทเพียงพอต่อการศึกษาและฝึกเวชปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่มวิชา คือ เวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรม
แผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ์ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และหรือเป็น
แหล่งค้นคว้าในระดับบัณฑิตศึกษา
๑๓.๔ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีหน่วยผลิตยาจากสมุนไพรซึ่งมีการผลิตยาหลายรูปแบบ ทั้งยาเดี่ยว
และยาตํารับ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และหรือเป็นแหล่งค้นคว้าในระดับบัณฑิตศึกษา
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาใด หรือรายวิชาใด หรือ
กําลังดําเนินการให้มีทรัพยากรข้อ ๑๓.๓ และ ๑๓.๔ ให้เพียงพอหรือเป็นของสถาบันเอง และต้องขอให้
สถาบันการศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่มีทรัพยากรดังกล่าวช่วยเหลือ จะต้องทําข้อตกลงที่ชัดเจน และ
ลงนามโดยผู้มีอํานาจตามกฎหมาย ในข้อตกลงดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาจะต้องสามารถเข้าไปร่วม
ดูแลการจัดการศึกษาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้จะต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
การศึกษาและหรือฝึกเวชปฏิบัติอย่างชัดเจน และได้อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามเกณฑ์
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๔.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
๑๔.๒ มีการจัดประชุมอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
๑๔.๓ มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วชิ าชีพ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้อ งประกั นคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ โดยกําหนดตัวชี้วัดหลักและเป้าหมายของผลการดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร
๑๕.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๑๑
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๑๕.๓ มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ครอบคลุม
หัวข้อตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้อ ยก่อนเปิดสอนในแต่ ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
๑๕.๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน
๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๑๕.๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.
๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๑๕.๖ มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่มี ร ายละเอี ย ด
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๑๕.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ในปีก่อน
๑๕.๘ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
๑๕.๙ อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๕.๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๕.๑๑ ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึก ษาปี สุด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่อ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐
ตัวบ่งชี้ข้อ ๑๕.๑ - ๑๕.๑๒ เป็นตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถาบัน หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของสถาบัน โดย
กําหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่กําหนดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป
เกณฑ์การประเมิน : ผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับ “เกณฑ์ดี” หมายถึง หลักสูตรที่ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิส าขาการแพทย์แผนไทยประยุก ต์ โดยตัวบ่ง ชี้ข้อ ๑๕.๑ - ๑๕.๕
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้บังคับมีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม (โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี)

๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สู่การปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ควรดําเนินการดังนี้

๑๒
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๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อต่าง ๆ
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการอย่ า งน้อ ย ๕ คน โดยมีอ าจารย์ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก สูต รอย่ างน้ อย ๒ คน
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่าง
น้อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)อย่างน้อย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอด
คล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีหัวข้อ
หลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามข้อ ๑๖.๒ นั้น
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้ว สถาบันอุดมศึกษา
อาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกัน
ของสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นที่
สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิต
เข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชา
ในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ใดบ้าง
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔
(รายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้ง แสดงให้ เ ห็ นว่ าแต่ล ะ
รายวิชาจะทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใดบ้าง สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมาย
ให้ภาควิชา/สาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
๑๖.๕ สถาบั นอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุ ดมศึก ษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งได้
จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบ
และกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้
เปิดสอนแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุ มัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้ว ให้ม อบหมายอาจารย์ผู้ส อนแต่ล ะ
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
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ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ซึ่ง รวมถึ งการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนใน
รายวิชาที่ ตนรับผิดชอบ พร้อ มปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อย
ตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ
มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป็น
จะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลัก สูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับ
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
เพื่อประโยชน์ต่อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับ
รองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อหรือทํางานในต่างประเทศ และเป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการ
สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ห ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register :
TQR) เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
๑๗.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่ อนเปิดสอนและได้แจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล้อง
กั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในจะต้ อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ดี ขึ้ น ไปต่ อ เนื่ อ งกั น ๒ ปี
นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
๑๔
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๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์กําหนดทุกปีหลังจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนัน้
จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับอุด มศึกษาแห่งชาติ
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
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคีย งกัน จึงจําเป็น ต้องกําหนดมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณ ฑิต ศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
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
และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใด จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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พ.ศ. ๒๕๕๕

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๕
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. ชื่อสาขา และสาขาวิชา
ชื่อสาขา
พยาบาลศาสตร์
Nursing Science
ชื่อสาขาวิชา
๑.๑ ปริญญาโท
๑.๑.๑ การพยาบาลผู้ใหญ่
๑.๑.๒ การพยาบาลเด็ก
๑.๑.๓ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๑.๑.๔ การพยาบาลผู้สงู อายุ
๑.๑.๕ การผดุงครรภ์
๑.๑.๖ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
๑.๑.๗ การพยาบาลผู้ปว่ ยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
๑.๑.๘ การบริหารการพยาบาล
๑.๑.๙ การพยาบาลสาขาอื่นๆ
๑.๒ ปริญญาเอก
พยาบาลศาสตร์
Nursing Science
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒.๑ ปริญญาโท
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อปริญญา พย.ม. (ชื่อสาขาวิชาเป็นภาษาไทย)
Master of Nursing Science
ชื่อย่อปริญญา M.N.S. (ชื่อสาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)
๒.๒ ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Nursing Science)
ชื่อย่อปริญญา
ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)
Ph.D. (Nursing Science)
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๓. ลักษณะของสาขา
พยาบาลศาสตร์เป็นศาสตร์ของการปฏิบัติการพยาบาล ที่ปฏิบัติกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ทุกวัย
ทั้งบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ในทุกภาวะสุขภาพ โดยบูรณาการความรู้เชิงประจักษ์จากศาสตร์
ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ศิลปะการ
พยาบาล และประสบการณ์ บนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การฟื้นฟูสภาพ การดูแลรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและผู้พิการ ตลอดจนผู้ที่อยู่
ในวาระสุดท้ายของชีวิต การพยาบาลยังรวมถึงการปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ และการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย การให้ความรู้ และคําปรึกษาแก่ผู้ป่วยและประชาชน การเสริมสร้างพลังเพื่อให้ผู้ป่วย
ครอบครัว และชุมชนสามารถดูแลตนเองและพึ่งพากันเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวอยู่กับภาวะเจ็บป่วยและ
ข้อจํากัดได้อย่างมีคุณภาพชีวติ ที่ดีทสี่ ุดเท่าที่จะเป็นได้ การพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาลจําเป็นต้องทําการวิจัย
เพื่ อ ให้เ กิ ด คุ ณ ภาพบริ ก ารที่ ดีที่ สุ ด ให้ ป ระชาชนทุ ก คนเข้ าถึ ง บริ ก ารสุ ขภาพที่มี คุณ ภาพ การพยาบาล
มี ส าขาวิชาต่ างๆ เช่ น การพยาบาลผู้ ใหญ่ ห รือการพยาบาลอายุ ร ศาสตร์-ศั ล ยศาสตร์ การพยาบาลเด็ ก
การพยาบาลผู้ สู ง อายุ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การผดุ ง ครรภ์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุม ชน
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก เป็นต้น
นอกจากนั้นยังมีแขนงย่อยในแต่ละสาขา เช่น การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและความพิการ การพยาบาลผู้ป่วย
โรคมะเร็ง การพยาบาลภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน การพยาบาลภาวะฉุก เฉิน การพยาบาลผู้บ าดเจ็บ และ
สาธารณภัย เป็นต้น
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ ปริญญาโท
๑) มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นผู้ชี้นําความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม และมี
ทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
๒) มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติการพยาบาลสาขาวิชาเฉพาะ หรือการบริหารจัดการ
๓) มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการปฏิบั ติ ก ารพยาบาลเฉพาะสาขาวิ ชาหรือ การบริ ห ารจั ดการได้อ ย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ อยู่ ในกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
๔) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง
๕) มีภาวะผู้นํา สามารถบริหารจัดการ และสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์
รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๖) สามารถทําการวิจัยหรือโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในสาขาวิชาเฉพาะ ตลอดจน
เผยแพร่ผลการวิจัยอย่างมีมาตรฐาน
๗) มีความสามารถในการคิดเชิ งวิ เคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์รูป แบบ หรือวิ ธีแก้ไข
ปัญหาทางการพยาบาลที่ซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ
๘) มีทักษะในการทํางานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุ ขภาพและผู้ เกี่ ยวข้อ งเพื่อ แก้ไขปัญ หา
สุขภาพของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการในสาขาวิชาที่ศึกษา
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๔.๒ ปริญญาเอก
๑) สามารถกํ าหนดปัญหาการวิจัยที่ส อดคล้อ งกั บปัญหา/สถานการณ์ทางด้านสุขภาพหรือการ
พยาบาลโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
๒) สามารถทําการวิจัยที่สร้างความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ในระดับสากล
๓) มีภาวะผู้นําในทางวิ ชาการและวิชาชีพ สามารถชี้ นําความถู ก ต้ องและนําการเปลี่ ยนแปลง
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและวิชาชีพการพยาบาล
๔) มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
๕) สามารถอุทิศตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ ปริญญาโท
มาตรฐานคุณวุฒิระดั บปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ ยึดผลลัพ ธ์การเรี ยนรู้เป็นฐานในการ
ดําเนินการหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร์ จึงได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโทไว้ ๕ ด้าน
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขา
พยาบาลศาสตร์ ดังนี้
๕.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) สามารถให้เหตุผลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
๒) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมและข้อโต้แย้งโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น
๓) มีจริยธรรมในการทําวิจัยและงานวิชาการ
๔) เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล
๕) ชี้นําความถูกต้อง หยิบยกปัญหาจริยธรรมเพื่อให้เกิดการแก้ไข และสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม
๖) สามารถปกป้องสิทธิของผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการสุขภาพ
๕.๑.๒ ด้านความรู้
๑) มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการปฏิบัติทางการพยาบาลอย่างเป็น
องค์รวม
๒) มีความรู้ทางวิทยาการทีท่ นั สมัยในการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง
๓) สามารถใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา
๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเรือ่ งต่างวัฒนธรรม ในการให้การพยาบาลผูป้ ่วยและผู้ใช้บริการ
๕.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรูจ้ ากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา
๒) สามารถบูรณาการความรูจ้ ากทฤษฎีทางการพยาบาลศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการให้การพยาบาลผูป้ ่วย/ผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวมหรือการบริหารจัดการ
๓) สามารถคัดกรองสาระความรู้เพื่อการสอน หรือจัดให้มกี ารเรียนรู้ หรือให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วย/
ผู้ใช้บริการ ญาติผู้ดูแล บุคลากรทางการพยาบาล ผู้ร่วมทีมสุขภาพอื่นๆ และประชาชนทั่วไป

๓
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๔) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์รูปแบบ/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย/

๕) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ซบั ซ้อนของผูป้ ่วยหรือผู้ใช้บริการได้อย่างสร้างสรรค์
๖) สามารถดําเนินการโครงการสําคัญ หรือโครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการพยาบาล
๗) สามารถวิ เคราะห์และคาดการณ์ประเด็นและแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของความรู้และการ
ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาวิชาเฉพาะ
๕.๑.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพเชิงบําบัดโดยการมีส่วนร่วมของผูป้ ว่ ยหรือ
ผู้ใช้บริการทัง้ ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
๒) มีค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การ แก้ ปัญ หาที่ ยุ่ ง ยากซับ ซ้ อ นได้อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์
๓) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
๔) แสดงออกซึ่ ง ทั ก ษะการเป็นผู้ นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เ พื่ อ เพิ่ม พูน
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุ่ม
๕) ประสานงานและร่วมทํางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์
ที่คาดหวัง
๕.๑.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพื่อนํามาใช้ ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านสุขภาพและการพยาบาล
๒) สามารถสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป
๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการศึกษาด้วยตนเอง สื่อสารข้อมูลสารสนเทศและ
ผลการศึกษาค้นคว้าต่อนักวิชาการและสาธารณชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพที่มีมาตรฐาน

๕.๒ ปริญญาเอก
สาขาพยาบาลศาสตร์ ได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์
๕ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สาขาพยาบาลศาสตร์ที่กําหนดไว้ ดังนี้
๕.๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างผู้รู้ ด้วยหลักการที่มี
เหตุผลและค่านิยมที่ดีงาม โดยปราศจากอคติและคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น
๒) เป็นผู้นําในการหยิบยกและแก้ปญ
ั หาจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข
๓) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีก ารประพฤติป ฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพและในสังคม
๔) ตระหนักถึงความสําคัญในการอุทิศตนและเป็นผู้นําเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
๕.๒.๒ ด้านความรู้
๑) มีความเข้าใจถ่องแท้และลึกซึง้ ในศาสตร์ทางการพยาบาล
๔
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๒) มีความรู้ที่ทันสมัยในวิวัฒนาการของศาสตร์ทางการพยาบาล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์วิจารณ์
ประเด็นปัญหาสําคัญที่เป็นอยู่ และแนวโน้มในอนาคต
๓) มีความสามารถในการทําการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ในระดับ
สากล
๔) ประยุกต์ความรูใ้ นเทคนิคการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสรุปให้เป็นที่ยอมรับในสาขาพยาบาลศาสตร์
๕) สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างถ่องแท้และกว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้
และแนวปฏิบัติในวิชาชีพการพยาบาลทั้งในระดับชาติและระดับสากล
๕.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถประเมินและสร้ างสรรค์ความรู้ ใหม่จ ากผลงานการวิจัยและทฤษฎี โดยบู รณาการ
แนวความคิดต่างๆ ทั้งในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๒) สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธกี ารใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้ความเข้าใจ
อันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ ในประเด็นและปัญหาสําคัญในวิชาชีพการพยาบาล
๓) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และวิชาชีพ
๕.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาล
และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
๒) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นํา
ในทางวิชาการ วิชาชีพการพยาบาลและสังคม
๕.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความสามารถคัดกรองข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิตเิ พื่อนํามาใช้ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาที่สําคัญและซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ และวิชาชีพการพยาบาล
๒) สามารถสื่ อสารข้อ มูลที่ ซับซ้อนอย่างมีประสิท ธิภาพเหมาะสมกับ กลุ่ม บุคคลต่างๆ ทั้ง ในวง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
๓) นําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สภาการพยาบาล
๗. โครงสร้างหลักสูตร
๗.๑ ปริญญาโท
โครงสร้างของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนี้
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตขั้นต่ําของแต่ละหมวด
วิชา ดังนี้

๕
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๗.๑.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา
เพิ่มเติม มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
๑) วิชาแกนของมหาบัณฑิต จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต
๒) วิชาเฉพาะสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
๔) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๗.๑.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยเพิ่มเติมรายวิชาทางการพยาบาล
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติ สําหรับ ผู้ป ฏิบัติการพยาบาลที่ต้อ งการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะทางการ
พยาบาลเฉพาะสาขาวิชา มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
๑) วิชาแกนของมหาบัณฑิต จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
.
๒) วิชาเฉพาะสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
๔) สารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

ดังนี้

๗.๒ ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตขั้นต่ําของแต่ละหมวดวิชา

๗.๒.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ โดยมีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต สถาบันการศึกษาอาจกําหนดให้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติ ม เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันการศึก ษากําหนด โดยไม่นับหน่วยกิต ผู้เข้าศึกษาใน
โปรแกรมนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโท
๗.๒.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
แบบ ๒.๑ ผู้ทสี่ ําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และ
เรียนรายวิชา จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
และเรียนรายวิชา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓๒ หน่วยกิต
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
๘.๑ ปริญญาโท
๘.๑.๑ แผน ก
วิชาแกนของมหาบัณฑิต ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ต่อไปนี้
นโยบายและระบบสุขภาพ ปัจจัยที่กระทบกับระบบสุขภาพ การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นํา
ทางการพยาบาล กฎหมายและจริยธรรม การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย สถิติ ทฤษฎีและแนวคิดทางการ
พยาบาล
วิชาเฉพาะสาขาวิชา ประกอบด้วยเนือ้ หาอย่างน้อย ต่อไปนี้
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงเฉพาะสาขาวิชาที่กําหนดในหลักสูตร วิทยาศาสตร์สุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา การพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา การปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา

๖

134

มคอ.๑

สําหรับสาขาวิชาบริหารการพยาบาล ให้มเี นื้อหาอย่างน้อย ต่อไปนี้
การพั ฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพ องค์ก รสุ ขภาพและองค์ก รทางการพยาบาล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางสุขภาพและการพยาบาล การจัดการสุขภาพในองค์กรสุขภาพ สารสนเทศ
ทางสุขภาพ ปฏิบัติการบริหารองค์กรทางสุขภาพและการพยาบาล
วิชาเลือก เลือกจากเนือ้ หาต่อไปนี้
แนวคิ ด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ป ฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หรื อการสอนทาง
การพยาบาล หรื อ การบริ ห ารการพยาบาล หรื อ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น จุ ด เน้ น ของหลั ก สู ต รหรื อ อั ต ลั ก ษณ์ ที่
สถาบันการศึกษากําหนด
สําหรับสาขาบริหารการพยาบาล ให้เลือกการพยาบาลในคลินิกเฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสรร
วิทยานิพนธ์ เป็นการทําวิจัยเรื่องที่ตรงกับการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาที่กําหนดในหลักสูตร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เชื่อถือได้ ผลการวิจัยสามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation
Index Centre) เป็นอย่างน้อย
๘.๑.๒ แผน ข
วิชาแกนของมหาบัณฑิต ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ต่อไปนี้
นโยบายและระบบสุขภาพ ปัจจัยที่กระทบกับระบบสุขภาพ การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นํา
ทางการพยาบาล กฎหมายและจริยธรรม การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย สถิติ ทฤษฎี และแนวคิดทางการ
พยาบาล
วิชาเฉพาะสาขาวิชา ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ต่อไปนี้
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง เฉพาะสาขาวิชาที่ตรงกับ หลัก สู ตร วิท ยาศาสตร์สุ ขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา การพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา
ทั้ง นี้ วิช าการพยาบาลเฉพาะสาขาวิ ชา ต้ อ งมี จํ า นวนหน่ วยกิต ทั้ ง ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บัติ มากกว่ า
การศึกษารายวิชาการพยาบาลในหลักสูตรแผน ก
สําหรับสาขาวิชาบริหารการพยาบาล ให้มีเนื้อหาอย่างน้อยต่อไปนี้
การพัฒ นาข้อ เสนอเชิง นโยบายด้านสุขภาพ องค์ ก รสุ ขภาพและองค์ กรทางการพยาบาล
การบริหารทรัพยากรทางสุขภาพและพยาบาล การจัดการสุขภาพในองค์กรสุขภาพ สารสนเทศทางสุขภาพ
ปฏิบัติการบริหารองค์กรทางการพยาบาล และสัมมนาการบริหารการพยาบาล
วิชาเลือก เลือกจากเนื้อหาต่อไปนี้
แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หรือ การสอนทางการ
พยาบาล หรื อการบริ ห ารการพยาบาลหรื อ อื่ นๆ ตามจุ ดเน้น ของหลั ก สู ตร หรือ สะท้ อ นอั ต ลั ก ษณ์ ของ
สถาบันการศึกษา
สํา หรับสาขาวิช าบริหารการพยาบาล ให้ เลื อกการพยาบาลในคลิ นิกสาขาวิ ชาเฉพาะ
ที่เลือกสรร
สารนิพนธ์ เป็นการทําโครงการเพื่อปรับ ปรุงคุ ณภาพการพยาบาล โดยใช้ก ระบวนการที่
เชื่อถือได้ เช่น การพัฒนาแนวปฏิบัติใหม่ทางคลินิก การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกที่
พัฒนาใหม่ไปใช้อย่างเป็นระบบ การสร้างสื่อการสอนสําหรับผู้ป่วยและทดลองปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน หรือ
การทํากรณีศึกษาองค์ก รสุขภาพ/ผู้ ป่วยเฉพาะปัญหาสุขภาพเพื่อความรู้ใหม่ หรือ เพื่อแก้ไขปั ญหาทางการ
พยาบาล
๗
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๘.๒ ปริญญาเอก
๘.๒.๑ วิชาแกน ประกอบด้วยเนือ้ หาอย่างน้อยต่อไปนี้
ปรัชญาวิทยาศาสตร์และปรัชญาพยาบาลศาสตร์ การพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล การวิจัยขั้นสูง
(เชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับจุดเน้นของสถาบันการศึกษา) สถิติขั้นสูงระบบสุขภาพและการ
พัฒนาวิชาชีพ/นโยบายและระบบสุขภาพ/ภาวะผู้นํา
๘.๒.๒ วิชาเลือก
นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรียนในเนื้ อ หาสาระของรายวิ ชาที่เ กี่ ย วข้อ งกับ หัวข้อ ดุษฎี นิพ นธ์ของ
นักศึกษา ทั้งในกลุ่มเนื้อหา และระเบียบวิธีวิจัย โดยคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
๘.๒.๓ วิทยานิพนธ์
๑) เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความรู้ใหม่และเกิดความก้าวหน้าต่อวิชาชีพ
การพยาบาล
๒) มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผลการวิจัยเชื่อถือได้
๓) ใช้ภาษาเชิงวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม
๔) มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรม
๕) มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๘.๒.๔ การเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัย
ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดกิจกรรมการเพิ่มพูนประสบการณ์การวิจัยให้เหมาะสมกับผู้เข้าศึกษา
และแผนการศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ต่ํากว่า ๒๔๐ ชั่วโมง สําหรับแบบ ๑ และไม่ต่ํากว่า ๑๘๐ ชั่วโมง สําหรับ
แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
ปริญญาโท
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ โดยให้ผู้เรียนมีการชี้นํา กํากับการเรียนรู้ และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมุ่งมัน่ ในผลสําเร็จการเรียนรูต้ ลอดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมวิธีการเรียน
การสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผลการเรียนรู้รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน จัดให้ผู้เรียนบูรณาการประสบการณ์ แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการให้บริการในสถานการณ์จริงแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน หรือปัญหา
สุขภาพที่สําคัญของชุมชน รวมถึงการนิเทศบุคลากรทางการพยาบาล
ปริญญาเอก
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีการชี้นํา การควบคุมตนเอง และการสังเคราะห์ความรู้
โดยมุ่งมัน่ ในผลสําเร็จตลอดกระบวนการเรียนการสอน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นความรู้ต่างๆ
ที่ทันสมัย เน้นวิธีการเรียนการสอนแบบสัมมนา การศึกษา และวิจัย อย่างเป็นอิสระ เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็น
นักวิจัยและนักวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล
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๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ยึดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
ผลการเรียนรู้เป็นสําคัญ ใช้วิธีการการประเมินเชิงพัฒนา โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ให้โอกาสได้
สะท้ อนคิดจากการเรี ยนรู้และการพัฒ นาของตนเอง ผลการเรียนรู้ นําสู่ก ารพั ฒนาความก้าวหน้า ในด้าน
วิชาการและการวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันการศึกษาต้ องกํ าหนดให้มี ระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อ ยื นยันว่าผู้ เ รียนและผู้สําเร็จ
การศึ ก ษาทุ ก คน มี ผ ลการเรี ย นรู้ ค รบทุ ก ด้ า นตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย โดยจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชา (ถ้ามี) และระดับหลักสูตร เมื่อได้
ดําเนินการทวนสอบแล้ว ให้จัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
และจัดทําแผนการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท
๑) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
๒) มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย ๑ ปี
๓) มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามทีส่ ถาบันการศึกษากําหนด
ระดับปริญญาเอก
ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีต้องมี
๑) มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย ๑ ปี
๒) มีป ระสบการณ์ในการเป็นผู้ร่วมในผลงานวิจั ยที่ได้รั บ การเผยแพร่อ ย่างน้อย ๑ เรื่ องใน
วารสารที่มีมาตรฐานสากล หรือในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย
๓) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
๔) มีคุณสมบัตอิ ื่นตามทีส่ ถาบันการศึกษากําหนด
ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ต้อง
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล แผน ก หรือปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ แผน ก ในกรณีที่สําเร็จปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางการ
พยาบาลเพิ่ ม เติ ม และการพยาบาลเฉพาะสาขาวิช าในระดั บ ปริ ญ ญาโท ทั้ง ทฤษฎี และปฏิบั ติ กรณีที่ มี
ประสบการณ์การทํางานในคลินกิ หรือการสอนในคลินิกในสาขาตรงกันให้เรียนเฉพาะวิชาทฤษฎี
๒) มีผลงานวิจัย/ ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานสากล
หรือวารสารระดับชาติเป็นอย่างน้อย
๓) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานตามทีส่ ถาบันการศึกษากําหนด
๔) มีคุณสมบัติอื่นตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
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๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทีย บโอนให้เ ป็นไปตามระเบียบของแต่ล ะสถาบันการศึก ษา และกําหนดแนวทางเพื่อ
ประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายของผู้เรียน การเทียบโอนหน่วยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
โดยที่ผู้เรียนได้ประโยชน์และมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้เป็นอย่างน้อย
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์
ระดับปริญญาโท
๑) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจํา มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโททางการพยาบาล หรือ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นอย่างน้อย ต้องมีประสบการณ์การสอน และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์
อย่างต่อเนื่อง ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง อาจารย์ที่
สอนรายวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง ที่เป็นปัจจุบัน และมีประสบการณ์การสอน/การวิจัย/ปฏิบัติการพยาบาล
ทางคลิ นิกในสาขาวิ ชานั้ นไม่น้อ ยกว่าห้ า ปี หลัง สําเร็จ การศึ กษาในระดั บ ปริ ญ ญาโททางการพยาบาล
ในสาขาวิชานั้น สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มีอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
๒) อาจารย์ ป ระจําหลั ก สู ตรมี จํ านวนไม่ น้อ ยกว่าห้าคน ต้ อ งเป็นอาจารย์ ป ระจํา มี ใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ งที่เ ป็นปัจจุบัน มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า หรือสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร โดยต้องมีวุฒิปริญญาโททางการ
พยาบาล หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และมี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ในวารสารนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับ รอง หรื อในวารสารวิชาการที่ มี ชื่อ อยู่ ในรายการของศู นย์ดัชนีก ารอ้างอิง วารสารไทย (Thai-Journal
Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย
๓) อาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบหลัก สูตรต้อ งเป็นอาจารย์ป ระจําหลัก สูตรมีจํานวนไม่ น้อยกว่าสามคน
มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร โดยต้องมีวุฒิปริญญาโททางการ
พยาบาลในสาขาวิชาตรงกับ หลักสูตรที่เปิดสอน และดํารงตําแหน่ง วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือ เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาล
ศาสตร์ โดยมีคุณวุฒิปริญญาโททางการพยาบาลในสาขาที่ตรงกับหลักสูตรหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในวารสารนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือใน
วารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index
Centre) เป็นอย่างน้อย
๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาล
หรือ เทียบเท่ า หรื อสาขาที่ สัม พั นธ์กั น และมี ตําแหน่ง ทางวิ ชาการไม่ต่ํากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา
พยาบาลศาสตร์ และต้อ งมีผ ลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของการศึกษาเพื่อรับ ปริญ ญาตีพิมพ์อย่างต่อ เนื่อ ง
ในรอบห้าปีที่ผ่านมาในวารสารวิชาการนานาชาติที่รับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือใน
วารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index
Centre)
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นอาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่รับรองโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย
ปริญญาเอก
๑) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือ
เทียบเท่า หรือ ดํารงตํ าแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิป ริญ ญาเอกในสาขาที่
สัมพันธ์กัน ต้องมีวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล มีประสบการณ์การสอนบัณฑิตศึกษาไม่ต่ํากว่าสองปี และมี
ผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตีพมิ พ์อย่างต่อเนื่องในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในวารสาร
นานาชาติ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย
๒) อาจารย์ป ระจําหลักสูตร มีจํานวนไม่ น้อยกว่าห้าคน ต้องเป็นอาจารย์ประจํา มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลชั้นหนึ่ งที่เ ป็นปัจจุบัน มีคุณวุ ฒิ
ปริญ ญาเอก ทางการพยาบาลหรื อเที ยบเท่า หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน ในกรณีที่ มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่
สัมพันธ์กัน ต้องมีวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล มีประสบการณ์การสอนบัณฑิตศึกษาไม่ต่ํากว่าสองปี และมี
ผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตีพมิ พ์อย่างต่อเนื่องในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในวารสาร
ระดับนานาชาติ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการ
ของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ต้องมีประสบการณ์การสอนบัณฑิตศึกษาไม่ต่ํากว่าสองปี และมีผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับ
ปริญญา ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในวารสารระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง หรื อในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ThaiJournal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย
๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาล
หรือเทียบเท่า ในกรณีที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่สมั พันธ์กัน ต้องมีวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล และต้องมี
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในรอบห้าปีที่ผ่านมาใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในวารสารวิชาการที่
มีชื่ออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารที่มีชื่ออยู่ในรายการของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)
คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
๑๑
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๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของหลักสูตรทั้งในงานบริหาร การเงิน และการบริการ
โสตทัศนูปกรณ์
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน
๑) มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มีอุปกรณ์โสตที่เพียงพอ
และพร้อมใช้
๒) มีห้องทํางานหรือห้องศึกษาสําหรับผูเ้ รียนอย่างเหมาะสม เป็นสัดส่วน และเอือ้ ต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
๓) มีห้องทํางานอาจารย์ทเี่ หมาะสม เป็นสัดส่วน และเอือ้ ต่อการทํางานและให้การปรึกษาแก่ผเู้ รียน
๔) มีห้องปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาตามหลักสูตร และมีอุปกรณ์เพียงพอในการฝึกทักษะ
ขั้นสูง
๕) มีคอมพิวเตอร์จํานวนทีเ่ พียงพอ และทันสมัยสําหรับผู้เรียนทุกคน เพื่อการค้นคว้าโดยเฉพาะ
๖) มีห้องสมุดที่มีตํารา และหนังสือที่ทันสมัย ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือมีอิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค วารสารวิชาชีพการพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๗) มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาล และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอและสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา
๘) มีแหล่งฝึ กวิชาปฏิ บัติก ารพยาบาลสําหรับผู้เ รียนปริญ ญาโทตรงตามสาขาวิชาและสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และมีจํานวนผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการเพียงพอสําหรับการฝึกปฏิบัติ
๑๓.๒ การจัดการ
๑) มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
๒) มีการวางแผนความต้องการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอย่างต่อเนือ่ ง
๓) มีการจัดเตรียมทรัพยากรทุกประเภทให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๔) มีการประเมินคุณภาพของทรัพยากรทุกประเภท รวมทั้งแหล่งฝึกอย่างน้อยทุกภาคการศึกษา
๕) มีการประเมินความพึง พอใจของอาจารย์และผู้เรียนเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษา ภายหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
๒) พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
๓) พัฒ นาให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติก ารพยาบาลขั้นสู ง และได้รับ วุฒิบั ตรผู้มีความรู้
ความชํานาญเฉพาะทางจากสภาการพยาบาล และมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ
๔) จัดสรรทุนวิจัยเพื่อให้อาจารย์ทําการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติอย่างเพียงพอ หรือตามที่กําหนดในการประกันคุณภาพภายในโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นอย่างน้อย

๑๒
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๕) เพิ่ม พู นทัก ษะการจั ดการเรีย นการสอนและการประเมินผล ระดับ บัณฑิตศึกษารวมทั้ ง การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อสนับสนุนความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้
๖) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาพยาบาลศาสตร์
ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยกําหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดําเนินงาน รวมทั้งที่เป็นจุดเน้นของหลักสูตรหรืออัตลักษณ์ของ
สถาบันเพิ่มเติมจากที่กําหนดในมาตรฐานนี้
๑๕.๑ ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานหลัก
๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ (มคอ.๒) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม ครอบคลุมหัวข้อ
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้สมบูรณ์ทุกรายวิชา (ไม่นับรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์)
๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และนําผลการทวนสอบไป
ปรับปรุงการประเมินผล
๗) มีระบบ กลไก และการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพในการให้คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ของผู้เรียน เพื่อให้สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกําหนด
๘) อาจารย์ประจําผูส้ อนในหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ มีการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา ไม่นับผลงานทีเ่ ป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาของอาจารย์
๙) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนทุกชั้นปีที่มีตอ่ หลักสูตร และคุณภาพการสอนและการให้การ
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของอาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๑๐) อาจารย์พยาบาลประจําที่สอนในหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน มีคุณสมบัติครบ
ตามกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย
๑๑) อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อผูเ้ รียน ไม่เกิน ๑:๕ รวมทุกหลักสูตร หรือสารนิพนธ์
ไม่เกิน ๑:๑๐ หากควบคุมทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ต้องเป็นไปตามสัดส่วน วิทยานิพนธ์ ๑
เรื่องเท่ากับสารนิพนธ์ ๒ เรือ่ ง สําหรับสถาบันที่เปิดสอนบัณฑิตศึกษามาเป็นเวลานาน อาจารย์
ที่มีศักยภาพอาจควบคุมวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เรื่อง
๑๓
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๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต และ/หรือ ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต และ/หรือ
ดุษฎีบัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๑๓) อาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒทิ างการพยาบาล
ภายนอกสถาบัน ในแต่ละปีการศึกษา
๑๔) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีทแี่ ล้ว
๑๕) อาจารย์ประจําผูส้ อนในหลักสูตรทีเ่ ป็นอาจารย์ใหม่ทกุ คน ได้รับการปฐมนิเทศและพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
๑๖) อาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีโครงการวิจัยที่ได้รบั ทุนสนับสนุน
๑๗) อาจารย์ประจําผูส้ อนในหลักสูตรได้รบั การพัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๕
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
๑๘) ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๑๕.๒ การประเมินผล
ผลการประเมินต้องอยู่ในระดับดี เป็นเวลาต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา โดยต้องมีผลการดําเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ในข้อ ๑-๑๒ และมีผลการดําเนินการผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม ซึ่งรวม
ทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน หรือจุดเน้นของหลักสูตรที่ระบุให้ประเมินผลการดําเนินการในแต่ละปี
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์สู่การปฏิบัติ
สถาบันการศึกษาที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาล
ที่สามารถให้ปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้ และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางการ
พยาบาลเป็นครั้งแรกต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ จะต้องเปิดดําเนินการเฉพาะในสถานที่ตั้งเท่านั้น แนวทางในการ
ดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
๑) พิ จารณาความพร้อมและศัก ยภาพของสถาบันทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาวในการบริห าร
จัดการการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
๒) สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์
ให้มีองค์ประกอบตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓) ดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระสําคัญ
และผลการเรียนรู้ ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นหลัก สถาบัน
อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้เฉพาะของหลักสูตร ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดโดยสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบันซึ่งแตกต่างจากสถาบันอื่น จากนั้นจัดทํา
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร โดยใช้หัวข้อและรายละเอียดตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเป็น
แนวทาง
๔) กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ สู่รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม
กําหนดกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับหลักสูตร รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
๑๔
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แล้วจัดทํารายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้หัวข้อและรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเป็นแนวทาง
๕) เสนอขอความเห็นชอบหรือ การอนุมัติห ลัก สูตรจากสภาสถาบัน ตามระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติของสถาบันการศึกษา และเสนอหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติต่อสภาการพยาบาลก่อนการเปิดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน และเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจาก
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบแล้ว
๖) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานการจัดการสอน
พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการปรับปรุงในรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนามที่รับผิดชอบเสนอต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ประจําภาค
การศึกษาหรือประจําปีตามที่สถาบันการศึกษากําหนด เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้รวบรวมข้อมูลจากการรายงาน
ของอาจารย์ผู้สอนและการทวนสอบ จัดทํารายงานในภาพรวมประจํ าปี อาจารย์ป ระจําหลั กสูตรร่วมกัน
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการจัดการเรียนการสอน
๗) เมื่อ ครบรอบหลัก สูต ร แต่ล ะสถาบัน จัดการประเมิน ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิผ ลของ
หลักสูตรที่มีผ ลการเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิที่กํ าหนดไว้ในหลักสู ตร นําผลการประเมิน มาวิเ คราะห์/
ทบทวนเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่ หลั กสู ตรที่ มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิฯ ซึ่ งบั นทึกในฐานข้อมู ล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
การเผยแพร่หลั กสูตรที่ มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิฯ ให้ เ ป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารเรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึ กษาแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒

๑๕
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หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๖)
โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออก
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง)
ของสถาบั น อุด มศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกํ าหนดให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาหลั ก สูต รระดั บ ปริญ ญาตรี
(ต่อเนื่อง) ให้ดําเนิน การได้เฉพาะหลักสูต รปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยีหรือสายวิชาชีพ (ปฏิบัติการ)
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ได้แก่ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต และปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
แต่เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มิได้มีการกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ จึงเป็นการสมควร
กําหนดชื่อปริญญาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการจัด การศึกษาดังกล่าว อาศัย อํานาจตามความใน
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุด มศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การใช้ชื่อปริญญาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ ให้ใช้ชื่อว่า
“อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต”
ข้อ ๒ ให้กําหนดชื่อปริญญาภาษาไทยหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ว่า
“อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อว่า “อส.บ.” และใช้ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า “Bachelor
of Industrial Technology” ใช้อักษรย่อว่า “B.Ind.Tech.”
ข้อ ๓ กรณีสถาบันอุดมศึกษาใด ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ไว้แ ล้ว ให้ใช้ชื่อปริญ ญาในสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศาสตร์ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
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 และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื ่อ ให้เ กิด ความชัด เจนในการนํ า ไปปฏิบ ัต ิต ามประกาศดัง กล่า ว คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดแนวทาง
การปฏิบ ัต ิใ นการจัด ทํ า รายละเอีย ดของรายวิช า รายละเอีย ดประสบการณ์ภ าคสนาม รายงานผล
การดํ า เนิน การของรายวิช า รายงานผลการดํ า เนิน การของประสบการณ์ภ าคสนาม และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
“กรณีที ่ส ถาบัน อุด มศึก ษาใดจะจัด ทํ า รายละเอีย ดของรายวิช า รายละเอีย ดของ
ประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้า มี) รายงานผลการดํา เนิน การของรายวิช า รายงานผลการดํา เนิน การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่น โดยไม่ใ ช้ตาม
แบบ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ที่เป็นตัวอย่างตามลําดับนั้น ให้สถาบันอุดมศึกษา
จัด ทํา ระบบเก็บ ข้อ มูล รายละเอีย ดดัง กล่า วให้ค รอบคลุม ประเด็น ต่า ง ๆ ตามหัว ข้อ ใน มคอ.๓ มคอ.๔
มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ตามความจําเป็น”
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ที่ ศธ 0506(2)/ว 1506

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
22 ธันวาคม 2554

เรื่อง คําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ์
ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
ได้มีมติเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําคําชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในเรื่องจํานวนและคุณวุฒิอาจารย์เพิ่มเติม ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
กําหนดให้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนอย่างน้อย 5 คน โดยให้
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งต้องมาจากอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเกณฑ์ฯ กําหนด
เพียงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่านั้น จึงไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนต้องมี
คุณสมบัติ เช่น อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่ได้ทําหน้าที่อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือผูส้ อบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผสู้ อน และมีคณ
ุ วุฒิ และคุณสมบัตติ ามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ในข้อ 9.1.2, 9.1.3 และ 9.1.4 สําหรับระดับปริญญาโท และข้อ 9.2.2, 9.2.3 และ 9.2.4 สําหรับระดับปริญญาเอก
2. คําว่า “สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน” ที่ระบุในข้อ 9.1 และข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมายถึง มีคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์
กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 1997
3. คําว่า “ประสบการณ์ด้านการทําวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมายถึงมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ ทีส่ ามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และควรเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียน
บรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชือ่ ผลงาน ปีที่พิมพ์และ
แหล่งตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
- กําจร ตติยกวี (รองศาสตราจารย์กําจร ตติยกวี)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทร. 02 610 5373
โทรสาร 02 354 5530
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ที่ ศธ 0506(2)/ว 867

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
18 กรกฎาคม 2555

เรื่อง คําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ์
ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ได้มี
มติเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําคําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในกรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามข้อ 17
ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่
มีผลงานวิจัยหลังสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจาวันทีเ่ ริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถ
เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้
2. ประเด็น “ประสบการณ์ในการทําวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไม่ให้นับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารย์ผู้นั้นมีชื่อเป็น
หัวหน้านักวิจัยหรือนักวิจัยร่วมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือไม่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งนี้ ให้ใช้หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษานับจากวันที่ 7 มิถนุ ายน 2555
เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
- วราภรณ์ สีหนาท (นางวราภรณ์ สีหนาท)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทร. 02 610 5454
โทรสาร 02 354 5530
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ที่ ศธ 0506(2)/ว 210

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
15 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง คําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
ตามหนังสือที่อ้างถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในกรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โดยอนุโลมตามข้อ 17 ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีประเด็น “ประสบการณ์ใน
การทําวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไม่ให้นับ
ผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารย์ผู้นั้นมีชื่อเป็นหัวหน้านักวิจัยหรือนักวิจัยร่วมในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้ยกเลิกข้อความข้อ 2 ที่ปรากฏตามหนังสือเวียนที่อ้างถึง
ประเด็น “ประสบการณ์ในการทําวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไม่ให้นับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารย์ผู้นั้นมีชื่อเป็นหัวหน้านักวิจัย
หรือนักวิจัยร่วมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์หรือไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ และเพื่อเป็นการเปิด
โอกาสในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
- วราภรณ์ สีหนาท (นางวราภรณ์ สีหนาท)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทร. 02 610 5454/โทรสาร 02 354 5455
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
---------------------------เพื่อประโยชน์ในการดําเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบัน
อุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้งส่วนงานภายในที่ดําเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยทําเป็น
ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
จัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงมีมติให้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๓ ในการพิจารณาจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาการจัดตั้งและดําเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาความพร้อมความเหมาะสม
ของส่วนงานภายในที่จะจัดตั้ง ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลความจําเป็น จะต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ/ศักยภาพความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา
(๒) พันธกิจ จะต้องเป็นไปตามพันธกิจที่กําหนดในพระราชบัญญัตขิ องสถาบัน
อุดมศึกษาแต่ละแห่ง
(๓) วัตถุประสงค์ จะต้องสอดคล้องกับเหตุผลความจําเป็น
(๔) การจัดองค์กร จะต้องมีการจัดรูปแบบองค์กรเพื่อให้มีความมั่นใจในเรือ่ งธรรมา
ภิบาล และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
(๕) ระบบการบริหารงานบุคคล จะต้องไม่มีผลกระทบในภาพรวมของสถาบัน
อุดมศึกษาในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งเพิ่ม
(๖) เป้าหมายผลผลิต จะต้องมีวิธีการควบคุมการผลิตกําลังคนให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐ มีกลไกของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นอิสระที่อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
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(Accountability) ในการอนุมัติหลักสูตรหรือจัดตั้งส่วนงานภายในที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
หรือท้องถิ่น และรับผิดชอบต่อบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของสถาบัน โดยสาขาวิชาใดที่มีอุปทานแรงงานเพียงพอ
อยู่แล้วก็ไม่ควรจัดการเรียนการสอนหรือตั้งหน่วยงานเพิ่มอีก
(๗) การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินงาน
- การจัดตั้งส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การตั้งชื่อส่วนงานภายในควรสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนเพื่อจะได้
สื่อสารให้ผู้ที่จะเข้าเรียนได้มีความเข้าใจและเลือกเรียนได้ถูกต้อง และการตั้งชื่ออาจมีผลต่อการจัดกลุ่มสาขา
วิชาเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย
- การจัดตั้งส่วนงานภายในระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเน้นเรื่องคุณภาพ
มาตรฐาน อาทิ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมให้คณาจารย์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
- การจัดตั้งส่วนงานภายในต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
- ควรมีกลไกหรือวิธีการที่จะควบคุมขนาดสถาบันอุดมศึกษาในเชิงปริมาณของ
จํานวนนักศึกษาที่เหมาะสม ไม่ให้มีการขยายตัวอย่างไร้ขีดจํากัดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
(๘) แหล่งที่มาของรายได้ จะต้องระบุแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องไม่ใช่
งบประมาณแผ่นดิน
(๙) ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน ต้องมีความชัดเจนว่า
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถนํางบประมาณแผ่นดินมาใช้กับส่วนงานภายในได้ เว้นแต่เป็นการใช้บุคลากรเดิมที่
มีอยู่แล้วในการปฏิบัติงานในส่วนงานภายในที่จัดตั้ง โดยไม่มีผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินในภาพรวม
(๑๐) การกํากับตรวจสอบ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลการปฏิบัติและมีการ
ตรวจสอบการดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีการติดตามประเมินคุณภาพของส่วนงานภายในที่
จัดตั้ง
(๑๑) แผนการดําเนินงาน ต้องมีเป้าหมายผลผลิตที่ชัดเจน
ข้อ ๔ คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีระบบ
การกํากับดูแลการจัดตั้งส่วนงานภายใน ในการควบคุมคุณภาพ การใช้งบประมาณในเรื่องของงบดําเนินการ
และงบลงทุน และมีกลไกในการดูแลการจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมที่เป็นภาพใหญ่
ของประเทศที่เป็นระบบเพื่อกํากับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้ อาจเชื่อมโยงกับ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพของส่วนงานภายในที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว
ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดตั้งส่วนงานภายในที่จัดตั้งไปแล้วดังกล่าวให้
ครอบคลุมประเด็นตามข้อ ๓ ทุกประเด็น ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทําประกาศการจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
ภายใต้กรอบประเด็นในข้อ ๓
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๓

ข้อ ๗ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมข้อมูลของส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามประเด็นที่กําหนด
ในข้อ ๓ เพื่อให้สามารถให้ขอ้ มูลได้เมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๘ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้จัดตั้งส่วนงานภายในแล้ว ให้รายงานข้อมูลตามข้อ ๓
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้จัดตั้ง
ส่วนงานภายในนั้น
กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดตั้งส่วนงานภายในไปแล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ เมื่อ
สถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินการตามข้อ ๕ แล้ว ให้รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน
หกสิบวัน นับตั้งแต่ได้จัดทําข้อมูลตามข้อ ๕ เสร็จสิ้น
ข้อ ๙ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษายุบเลิกส่วนงานภายในได้ หากส่วนงานภายในนั้นไม่สามารถ
ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๓ ได้ และรายงานให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้ยุบเลิกหน่วยงานภายในนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา
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กฎกระทรวง

กําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ย กเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ ครุยวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสี่ชั้น และมีสามแบบ ดังต่อไปนี้
(๑) แบบที่หนึ่ง
(ก) ครุย ดุษฎี บัณ ฑิ ต เป็น เสื้อ คลุม ทําด้ ว ยผ้ าโปร่ง สีขาว ยาวเหนื อข้อ เท้า ประมาณ
๑๕ เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน และสํารดปลายแขน พื้นสํารดทําด้วย
ผ้าสักหลาดสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมสํารดทั้งสองข้าง
เว้นระยะ ๐.๗๕ เซนติเมตร มีแถบผ้าสักหลาดตามสีประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร
ทั้งสองข้าง และเว้นระยะอีก ๐.๗๕ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร อีกทั้งสองข้าง
ตอนกลางสํ า รดมี แ ถบผ้ า สั ก หลาดตามสี ป ระจํ า สาขาวิ ช าตามที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนกํ า หนด
กว้าง ๑ เซนติเมตร
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(ข) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีดํา
(ค) ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่พื้นสํารดทําด้วย
ผ้าสักหลาดสีเหลือง
(ง) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีขาว
(๒) แบบที่สอง
(ก) ครุย ดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้ว ยผ้าหรือแพรสีดํา ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ
๑๕ เซนติ เ มตร หลั ง จี บ และมี จี บ ที่ หั ว ไหล่ ตั ว เสื้ อ ผ่ า อกตลอด มี แ ถบกํ า มะหยี่ ต ามสี ป ระจํ า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กว้าง ๔ เซนติเมตร ถัดจากแถบกํามะหยี่ดังกล่าวออกไปมีแถบกํามะหยี่ตามสี
ประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนด กว้าง ๒ เซนติเมตร ถัดออกไปมีแถบกํามะหยี่
ตามสีประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กว้าง ๔ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง
ไม่โอบรอบคอเสื้อ แขนเสื้อยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย ตอนกลางแขนทั้งสองข้างแถบกํามะหยี่สีดํา
กว้าง ๕ เซนติเมตร จํานวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะห่างระหว่างแถบ ๕ เซนติเมตร มีผ้าคล้องคอ
ทําด้วยผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อ ด้านนอกตอนปลายของผ้าคล้องคอขลิบริมด้วยกํามะหยี่ตามสี
ประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนดริมหนึ่ง และขลิบริมด้วยกํามะหยี่ตามสีประจํา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกริมหนึ่ง ประกอบด้วยหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ ๒๔ เซนติเมตร
ทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา มีพู่ห้อยตามสีประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนด
(ข) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่แถบกํามะหยี่ตอนกลางแขน
ทั้งสองข้างมีจํานวนสองแถบ
(ค) ครุย ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต เช่น เดีย วกับครุย ดุษฎีบัณ ฑิต เว้น แต่แ ถบกํามะหยี่
ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีจํานวนสองแถบ แถบล่างกว้าง ๕ เซนติเมตร แถบบนกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร
(ง) ครุย บัณ ฑิ ต เช่ น เดีย วกับ ครุย ดุษ ฎีบัณ ฑิต เว้น แต่แ ถบกํามะหยี่ต อนกลางแขน
ทั้งสองข้างมีจํานวนหนึ่งแถบ
(๓) แบบที่สาม
(ก) ครุยดุษฎีบัณ ฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีดําหรือสีอื่น ยาวเหนือข้อเท้า
ประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ตัว เสื้อผ่าอกตลอด แขนเสื้อยาวตกข้อมือ ที่แ ขนเสื้อทั้งสองข้างมีแ ถบ
กํา มะหยี่ สีดํ าหรือ สีอื่ น จํ า นวนสามแถบติ ด เรีย งกั น มีผ้ าคล้อ งคอทํ าด้ ว ยผ้ าหรือ แพรสี ดํา หรื อสี อื่ น
ประกอบด้วยหมวกทําด้วยผ้าหรือผ้าสักหลาดสีดําหรือสีอื่น
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ให้กําหนดสีประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คณะ และสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กําหนดที่เสื้อคลุม ผ้าคล้องคอ หรือหมวกได้ตามความเหมาะสม
(ข) ครุย มหาบั ณ ฑิ ต เช่ น เดีย วกั บครุ ย ดุ ษฎี บัณ ฑิต เว้น แต่ แ ถบกํ ามะหยี่ ที่แ ขนเสื้ อ
ทั้งสองข้างมีจํานวนสองแถบ
(ค) ครุย ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต เช่น เดีย วกับครุย ดุษฎีบัณ ฑิต เว้น แต่แ ถบกํามะหยี่
ที่แ ขนเสื้อทั้งสองข้างมีจํานวนหนึ่ง แถบ และมีขลิบสีข าวเหนือแถบกํามะหยี่ กว้าง ๓ เซนติเมตร
ยาวเท่ากับแถบกํามะหยี่
(ง) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่แถบกํามะหยี่ที่แขนเสื้อทั้งสองข้าง
มีจํานวนหนึ่งแถบหรือไม่มีกไ็ ด้”
ข้อ ๒ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใดที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค รุ ย วิ ท ยฐานะจากกระทรวง
ศึกษาธิ การหรือ ทบวงมหาวิท ยาลัย อยู่ แ ล้ ว ก่ อนวัน ที่ กฎกระทรวงกํ าหนดลักษณะ ชนิ ด ประเภท
และส่วนประกอบของครุยวิท ยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
ใช้บังคับ และสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติให้ใช้ต่ อไปได้ สถาบั นอุดมศึกษาเอกชนนั้ น
อาจกําหนดให้มีครุยประกาศนียบัตรบัณฑิตเพิ่มขึ้นได้
ลักษณะและส่วนประกอบของครุยประกาศนียบัตรบัณฑิตที่กําหนดเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับลักษณะและส่ว นประกอบของครุย วิทยฐานะที่สํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา
ได้อนุมัติให้ใช้ต่อไปได้
ให้สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่กําหนดให้มีครุย ประกาศนีย บัตรบัณ ฑิตเพิ่มขึ้น ตามวรรคหนึ่ง
แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ตั ว อย่ า งหรื อ รู ป ครุ ย ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ กํ า หนดเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๗๔ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่ง
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ชนิด
ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยกําหนดเพิ่มลักษณะและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะสําหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต เพื่อให้สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนสามารถกําหนดลักษณะและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะสําหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2554
...................................................................

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สามารถพัฒนาสถาบันได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ พั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“อาคารเรียน” หมายความว่า อาคาร และส่วนควบของอาคารที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียน การ
สอน การวิจัย และให้หมายความรวมถึงอาคารที่ใช้ในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เช่น ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย เป็นต้น ซึ่งก่อสร้างอยู่บนที่ดินของสถาบันแต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาที่ออกแบบ
และก่อสร้างพร้อมกับการก่อสร้างอาคารเรียน
“อุปกรณ์การศึกษา” หมายความว่า เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการวิจัย
“อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
มาตรา 47 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
ข้อ 5 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
/หมวด 1 ...
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-2หมวด 1
ข้อความทั่วไป

ข้อ 6 เงินทุนหมุนเวียนนี้มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้สถาบันกู้ยืมเงินเป็นส่วนสมทบ ในการจัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา และการ
ก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถขยายการเปิดสอนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(2) เพื่อให้สถาบันกู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ โดยให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ/หรือ
ระดับปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้จ่ายเพื่อ
กิจการ ดังต่อไปนี้
(1) ให้สถาบันกู้ยืมตามระเบียบนี้
(2) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเงินทุน
หมุนเวียนตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายปีจากคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้ง คณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารเงินทุน
หมุนเวียนนี้ เรียกว่า “คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ประกอบด้วย
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายเป็นรองประธาน นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกจํานวน 4 คน
เป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการสํานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สํานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษาอีก 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่งึ ตนแทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ออก
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
/ ข้อ 9...
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-3ข้อ 9 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงาน
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและคําแนะนําในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
(3) พิจารณากําหนดการให้กู้ยืม และกําหนดระยะเวลาการชําระเงินกู้ยืมนอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในสัญญา
(4) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการชําระเงินกู้
(5) พิจารณาหลักเกณฑ์ แบบสัญญาและแบบพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียน
(6) พิจารณาการปรับโครงสร้างการชําระหนี้
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบติดตามและดูแลรวมทั้ง
รายงานผล ตามความเหมาะสม
(8) งานอื่น ๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มอบหมาย
(9) อนุมัติประมาณการรายรับ–รายจ่ายประจําปีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้ อ 10 ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ก รมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง เรียกว่า “บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
เพื่อความสะดวกในการจ่ายและชําระเงินกู้ยืม หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความ
ประสงค์ เ ปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝาก กั บ สถาบั น การเงิ น ของรั ฐ ก็ ใ ห้ ก ระทํ า ได้ ทั้ ง นี้ ภายใต้ ว งเงิ น และเงื่ อ นไขที่
กระทรวงการคลังอนุมัติ
ข้อ 11 ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทําประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจําปี
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หมวด 2
ที่มาของเงินทุนหมุนเวียน

ข้อ 12 เงินที่นําเข้าเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่
(1) เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินที่ได้รับมาเนื่องจากการดําเนินกิจการของเงินทุนหมุนเวียนนี้
(3) เงินค่าปรับเนื่องจากผิดนัดชําระหนี้
(4) เงินที่ได้รับจากกรรมธรรม์ประกันภัย ตามสัญญาเงินกู้
(5) เงินบริจาค
(6) รายได้อื่น ๆ
ข้อ 13 เงินที่ได้รับตามข้อ 12 (2)-(6) ให้นําส่งเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ที่กรมบัญชีกลางโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับเงิน
/ หมวด 3...
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-4หมวด 3
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน

ข้ อ 14 หลั ก เกณฑ์ ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ในการกู้ ยื ม เงิ น และการอนุ มั ติ เ งิ น กู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 15 หลักเกณฑ์การชําระเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และค่าปรับ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
หมวด 4
การควบคุมและการติดตาม
ข้อ 16 สถาบันต้องเก็บรักษาอุปกรณ์การศึกษา ซึ่งจัดซื้อจากเงินกู้ไว้ในสถาบัน และพร้อมที่จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทุกเวลาที่สถาบันเปิดทําการสอน
ข้อ 17 เมื่อปรากฏว่าสถาบันที่กู้ยืมผิดนัดไม่ชําระหนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามในเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม ให้
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งในข้อ 9(7) ทําหน้าที่เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามดูแล รวมทั้ง
รายงานผลต่อคณะกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรฟ้องคดีหรือดําเนินการอย่างใด ก็ให้แจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการต่อไป
หมวด 5
การรับจ่าย การเก็บรักษาเงิน และการพัสดุ
ข้อ 18 การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การนําส่งเงิน และการ
พัสดุ ให้นําระเบียบของทางราชการมาใช้โดยอนุโลม
หมวด 6
การบัญชี
ข้ อ 19 ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น ของเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นเพื่ อ พั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการจั ด ทํ า บั ญ ชี ภ าครั ฐ ที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ลงนาม

สุเมธ แย้มนุ่น
(นายสุเมธ แย้มนุ่น)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2554
--------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดําเนินการได้ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ และ
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน
และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตาม ข้อ 9 ข้อ 14 และข้อ 15 ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้ว ยเงิ น ทุน หมุ น เวี ยนเพื่ อ พั ฒ นาสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการการบริ หารเงิ น ทุ น
หมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
1.1 วัตถุประสงค์ของการให้กู้ยืม
(1) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กู้ยืมเงินเป็นส่วนสมทบ ในการจัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์
การศึกษาและการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถ
ขยายการเปิดสอนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะขอ
กู้ยืมต้องมีเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่จะนําเงินไปใช้สมทบในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
(2) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจํา โดยให้จัดส่ง
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ/หรือระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่สํานักงาน ก.พ.
รับรอง เพื่อกลับมาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2 คุณสมบัตขิ องสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีสิทธิในการขอยื่นคําขอกู้เงินทุนหมุนเวียน
(1) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดสรรเงินเข้ากองทุนประเภทต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขการ
อนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
(3) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้เปิดสาขาวิชาที่จะส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ(เฉพาะ
กรณีการกู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจํา)
1.3 วงเงินให้กู้
(1) การกู้เงินเพื่อสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของค่าก่อสร้าง
แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
(2) การกู้เงินเพื่อสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของราคา
อุปกรณ์การศึกษาที่จัดซื้อแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
/(3) การกู้เงินเพื่อ...

160

-2(3) การกู้เงินเพื่อจัดส่งให้อาจารย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศให้กู้ได้เต็มจํานวน โดยให้คํานวณ
วงเงินกู้ยืมในแต่ละระดับ ดังนี้
(3.1) ระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 2 ปี
(3.2) ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
(3.3) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 7 ปี
สําหรับรายละเอียดวงเงินค่าใช้จ่ายให้กู้ใช้องิ ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. เป็นเกณฑ์

1.4 การคิดอัตราดอกเบี้ย
(1) กรณีกู้เพื่อสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียนและ/หรือซื้ออุปกรณ์การศึกษา ให้คิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าผิดนัดและคิด
ดอกเบี้ยตามสัญญาเฉพาะงวดที่ผิดนัด และให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกคืนเงินที่ให้กู้ยืมทั้งหมดจากผู้กู้
พร้อมทั้งให้ผู้กู้ชําระค่าปรับในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปีของจํานวนเงินยอดที่ผิดนัดหรือให้ผู้กู้ผ่อนชําระ
ต่อไปตามสัญญาโดยเรียกให้ชําระค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีของจํานวนเงินยอดที่ผิดนัด ซึ่งในกรณีนี้
คณะกรรมการมีอํานาจเพิ่มอัตราค่าปรับขึ้นทุกปี ตามที่เห็นสมควรจนกว่าจะชําระจํานวนเงินยอดที่ผิดนัดให้
เสร็จสิ้น
(2) กรณีกู้เพื่อจัดส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ใน
กรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าผิดนัดและคิดดอกเบี้ยตามสัญญาเฉพาะงวด
ที่ผิดนัด และให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเรียกคืนเงินที่ให้กู้ยืมทั้งหมดจากผู้กู้ พร้อมทั้งให้ผู้กู้ชําระค่าปรับในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปีของจํานวนเงินยอดที่ผิดนัดหรือให้ผู้กู้ผ่อนชําระต่อไปตามสัญญาโดยเรียกให้ชําระ
ค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีของจํานวนเงินยอดที่ผิดนัด ซึ่งในกรณีนี้คณะกรรมการมีอํานาจเพิ่มอัตรา
ค่าปรับขึ้นทุกปี ตามที่เห็นสมควรจนกว่าจะชําระจํานวนเงินยอดที่ผิดนัดให้เสร็จสิ้น
1.5 หลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ําประกันเงินกู้
(1) ที่ดิน หรือที่ดินและอาคารของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ จํานองเป็นประกัน
(2) พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งมีกําหนดเวลาชําระคืนไม่ต่ํากว่าระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาเงินกู้
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย์
2. เงื่อนไขของการกู้
(1) การชําระหนี้เงินกู้ ให้ชําระเป็นงวดตามที่ระบุในสัญญา โดยกําหนดให้ 1 งวด มีระยะเวลา
6 เดือน และมีระยะเวลาปลอดหนี้ 12 เดือน
(2) กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เป็นดังนี้
(2.1) เงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ผ่อนชําระไม่เกิน 5 ปี
(2.2) เงินกู้เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท ผ่อนชําระไม่เกิน 10 ปี
(2.3) เงินกู้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ผ่อนชําระไม่เกิน 15 ปี
(2.4) เงินกู้ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ผ่อนชําระไม่เกิน 20 ปี
/(3) วงเงินที่ให้กู้…
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(3) วงเงินที่ให้กู้จะต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่นาํ มาค้ําประกัน ใน
กรณีที่หลักทรัพย์เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างการกําหนดราคาหลักทรัพย์ให้ถือราคาตามบัญชีประเมินราคาที่ดิน
และทรัพย์สินของกรมที่ดินหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุมัติให้ประเมินราคาจากทางราชการหรือบริษัทที่ กลต.
ให้การรับรองเป็นเกณฑ์กําหนดราคาสูงสุด สําหรับสิ่งก่อสร้างผู้กู้ต้องจัดให้มีการประกันภัยไว้โดยในกรมธรรม์
ประกันภัยระบุให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับประโยชน์
(4) หลักทรัพย์ค้ําประกันเดิมสถาบันอุดมศึกษาสามารถนํามาใช้ค้ําประกันวงเงินกู้รายใหม่ได้
โดยหลักทรัพย์ค้ําประกันจะต้องมีราคาครอบคลุมวงเงินกู้ของสถาบันที่มีอยู่ในขณะนั้น
(5) การจ่ายเงินกู้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจ่ายเงินกู้สมทบให้หลังจากที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กู้ได้จ่ายเงินลงทุนในส่วนของสถาบันไปแล้วเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ายอดเงินที่
ได้รับอนุมัติให้กู้
(6) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินทุนหมุนเวียนไปแล้ว สามารถที่จะขอยื่นคํา
ขอกู้ได้อีกเมื่อส่งใช้คืนเงินกู้เดิมไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และต้องไม่เคยผิดนัดชําระหนี้เงินกู้
3. การยื่นคําขอกู้และขั้นตอนการพิจารณา
3.1 การยื่ น คํ า ขอกู้ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใดประสงค์ ที่ จ ะขอกู้ จะต้ อ งยื่ น คํ า ขอกู้ ต่ อ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามรูปแบบที่กําหนดพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
(1) สําเนาหนังสือแสดงการเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนสถาบันอุดมศึกษา
(2) ข้ อ เสนอของโครงการ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ส าระสํ า คั ญ ประกอบด้ ว ย เหตุ ผ ลความจํ า เป็ น
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และรายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องตามประกาศฯ ดังนี้
- กรณี ก่อสร้างอาคารเรียน จะต้องแนบรูปแบบการก่อสร้างที่อนุมัติจากทางราชการ
และมีการประเมินราคาโดยสถาปนิกและวิศวกรผู้รับใบอนุญาต
- กรณี ซื้ออุปกรณ์การศึกษา จะต้องมีแบบรายการคุณลักษณะของอุปกรณ์ และใบ
เสนอราคาอุปกรณ์ที่ต้องการจะซื้อ
- กรณี ส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ จะต้องมีรายละเอียดของรายชื่อจํานวนอาจารย์ สถาบัน
ที่เข้าศึกษา สาขาวิชาที่เรียน พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
(3) งบดุล และงบรายได้ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ในกรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งไม่เกิน 3 ปี ให้ใช้แผนการเงินที่ได้รับอนุมัติตอนขอจัดตั้ง
จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(4) งบกระแสเงินสดของสถาบันล่วงหน้า 5 ปี
(5) รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ําประกันการกู้(กรณีใช้ที่ดินจะต้องแนบหนังสือรับรอง
การประเมินราคาจากสํานักงานที่ดินมาด้วย)
(6) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการร้องขอ
/ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษา...
-
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-4ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยืน่ โครงการขอกู้พร้อมรายละเอียดเอกสาร ตาม (1) – (5) โดยให้
ผู้มีอํานาจตามกฎหมายลงนามในแบบรายละเอียดและสําเนาเอกสารที่ยื่นทั้งหมด ได้ที่สํานักประสานและ
ส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.2 ขั้นตอนการพิจารณา
(1) คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2554 หากมีข้อสงสัยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องให้คําชี้แจง และอาจมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสถานที่
ที่จะดําเนินโครงการ และตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ําประกัน
(2) คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะพิจารณาและ
อนุมัติวงเงินให้กู้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน (เอกสารครบถ้วน)
(3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแจ้งผลให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทราบ
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการพิจารณาของคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ

ลงนาม สุเมธ แย้มนุ่น
(นายสุเมธ แย้มนุ่น)
ประธานกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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หนังสือกู้ที่................................
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คําขอกู้เงิน
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
-------------------------------เขียนที่.................................
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ...........
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................ชือ่ สกุล..............................................อายุ..........ปี
ตําแหน่ง..................................................ของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย...................................................................
ตั้งอยู่ที่เลขที่.....................หมู่.............ถนน.............................ตําบล.......................อําเภอ...................................
จังหวัด...............................โทรศัพท์.........................................ขอยื่นคําขอกู้เงินต่อเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้เงินเพื่อ.........................................................................................
วงเงินที่ขอกู้ จํานวน...................................บาท (................................................................................................)
กําหนดชําระคืนในเวลา.....................ปี......................เดือน
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน
2.1 ..............................................................
2.2 ..............................................................
2.3 ..............................................................
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมมอบ (ระบุหลักทรัพย์)...........................................................เพื่อเป็นหลักประกัน
ขอรับรองว่าคําชี้แจงข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)....................................................
ตําแหน่ง..................................................
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ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
…………………………………….…………..
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ประกาศคณะกรรมการเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ พั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 ข้อ 14 และข้อ 15 ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 1.2 แห่งประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน เรื่ อง หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขในการกู้ เงิ นทุ น หมุนเวี ยนเพื่ อพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นข้อมูลปีล่าสุดของสถาบันนั้น ณ วันที่
พิจารณาอนุมัติเงินทุน”
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556
- อภิชาติ จีระวุฒิ (นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๑๖๕

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ขอความร่วมมือในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของ
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาใน
การดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ได้ ข อความร่ ว มมื อ จากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ในสั ง กั ด สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในกํ า กั บ และสภา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี โดย
กําหนดให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้คนละไม่เกิน ๒ แห่ง และไม่เกิน ๒ วาระ
ติดต่อกัน นั้น
กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกล่าว โดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
กําหนดจํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. กรณีดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกินสามแห่ง
๒. กรณีดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกินห้าแห่ง
๓. กรณีดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเวลาเดียวกันให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๓.๑ กรณีดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหนึ่งแห่ง จะดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้อีกไม่เกินสามแห่ง
๓.๒ กรณีดํารงตําแหน่ งนายกสภามหาวิ ทยาลัยสองแห่ง จะดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
๓.๓ กรณีดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรวมสามแห่ง ไม่อาจดํารงตําแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอีกได้

๑๖๖

-๒-

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ขอความร่ ว มมื อ จากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ในสั ง กั ด สภา
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับ และสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง ในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการ
กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- พงศ์เทพ เทพกาญจนา (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหมีความเหมาะสม และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับเพื่อเปนการ
สงเสริ มให คณาจารย ที่มีคุณสมบั ติครบถ วนและมี ผลงานทางวิ ชาการที่ มีคุณภาพ เปนประโยชน ตอการพั ฒนา
วงวิชาการ ชุมชน หรือประเทศ ไดเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น และเพื่อใหการดําเนินการพิจารณาแตงตั้ง
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเปนมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔(๔) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ เพิ่มเติม ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหใชระเบียบนี้นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๗.๑.๓ ตามระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“๗.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(๒) ผลงานวิช าการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้น เปน สว นหนึ่งของ
การปฏิบัติห นา ที่ต ามภาระงานซึ่ง สถาบันหรือคณะวิ ชาให ความเห็นชอบ และได รับการเผยแพรตามเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งไดรับการรับรองการใชประโยชนตอสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได
เปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ ตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายระเบียบนี้ หรือ
(๓) ผลงานทางวิช าการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับ การเผยแพรตาม
เกณฑที่คณะกรรมการกําหนด หรือ
(๔) ผลงานแตง หรือ เรีย บเรีย ง ตํ า รา หนัง สือ หรือ บทความทางวิช าการ ซึ่ง มี
คุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๗.๒.๓ ตามระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“๗.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิ จั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี และได รั บ การเผยแพร ต ามเกณฑ ที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ
หรือ
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๒

๑.๒ ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้น เปนสว นหนึ่ง
ของการปฏิบัติห นาที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันหรือคณะวิชาใหความเห็นชอบ และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งไดรับการรับรองการใชประโยชนตอสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได
เปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ ตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายระเบียบนี้ หรือ
๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
และ
(๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรีย ง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับ การ
เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ผลงานทางวิชาการตามขอ ๗.๒.๓ (๑) และ (๒) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใชสําหรับการ
พิจ ารณาแตง ตั้ง เปน ผูชว ยศาสตราจารยม าแลว ทั้ง นี้ ตอ งมีผ ลงานทางวิช าการที่เ พิ่ม ขึ้น หลัง จากไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๗.๓.๓ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“๗.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิ จั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี ม าก และได รั บ การเผยแพร ต ามเกณฑ ที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ
หรือ
๑.๒ ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก โดยผลงานนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันหรือคณะวิชาใหความเห็นชอบ และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งไดรับการรับรองการใชประโยชนตอสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปน
รูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ ตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายระเบียบนี้ หรือ
๑.๓ ผลงานทางวิ ช าการในลั กษณะอื่ น ซึ่ ง มี คุ ณภาพดี มาก และไดร ับ การ
เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
และ
(๒) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด
แบบที่ ๒ ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(๒) ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดีเดน โดยผลงานนั้นเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติห นา ที่ต ามภาระงานซึ่ง สถาบันหรือคณะวิชาใหความเห็นชอบ และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งไดรับการรับรองการใชประโยชนตอสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปน
รูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ ตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายระเบียบนี้ หรือ
(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับ การเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด หรือ
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(๔) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ

ที่คณะกรรมการกําหนด
ผลงานทางวิช าการตามขอ ๗.๓.๓(๑) (๒) (๓) และ (๔) ตอ งไมซ้ํา กับ ผลงานที่ไ ดเ คยใช
สําหรับ การพิจ ารณาแตงตั้งเปน ผูชว ยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว ทั้ง นี้ ตอ งมีผ ลงานทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย”
ขอ ๕ ใหเ พิ ่ม ความตอ ไปนี ้ เปน ขอ ๗/๑ ตามระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว า ด ว ย
มาตรฐานหลักเกณฑ และวิ ธี การแต งตั้งคณาจารยใ นสถาบัน อุ ดมศึกษาเอกชนให ดํารงตํ าแหน งทางวิ ช าการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“ขอ ๗/๑ ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทุกตําแหนง
ตองเปน ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย ตามกรณีใ ดกรณีห นึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของ
แตละสาขาวิชา ดังตอไปนี้
(๑) สอดคลองกับ ศักยภาพหรือทรัพยากรของแตละพื้นที่ เพื่อกอใหเกิดประโยชนและการ
พัฒนาประเทศในดานตางๆ
(๒) เพื่อใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(๔) พัฒนาและสงเสริมชุมชนหรือสังคมใหมีความเขมแข็ง
(๕) กอใหเกิดประโยชนตอวงวิชาการ”
ขอ ๖ ใหย กเลิก ความในขอ ๘.๑.๓ วรรคหา ตามระเบีย บคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดว ย
มาตรฐานหลักเกณฑ และวิ ธี การแต งตั้งคณาจารยใ นสถาบัน อุ ดมศึกษาเอกชนให ดํารงตํ าแหน งทางวิ ช าการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีการพิจ ารณาผลงานทางวิช าการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเ พื่อทําหนาที่ป ระเมิน
ผลงานทางวิช าการและจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ ตํ า แหนง ผู ช ว ยศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารย ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง
อยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดนั้น สภาสถาบันอาจกําหนดการยกเวนการประชุม
ไวในขอบังคับของสภาสถาบัน โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได”
ขอ ๗ ใหเ พิ่มความตอไปนี้ เปน วรรคหก ในขอ ๘.๑.๓ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาด ว ย มาตรฐานหลักเกณฑและวิ ธีการแตงตั้ งคณาจารยใ นสถาบั น อุ ดมศึ กษาเอกชนให ดํารงตํ าแหน งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“สภาสถาบันอาจกําหนดไวในขอบังคับของสภาสถาบันใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผูที่
ปฏิบัติงานรวมกับชุมชนที่มีความรูหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทําหนาที่เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มเติมไดอีก ๒ คน ในกรณีที่ผูขอเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคม โดยจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนดําเนินการแตงตั้ง”
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ขอ ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปน วรรคเจ็ด ในขอ ๘.๒.๓ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาด ว ย มาตรฐานหลักเกณฑและวิ ธีการแตงตั้ งคณาจารยใ นสถาบั น อุ ดมศึ กษาเอกชนให ดํารงตํ าแหน งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“สภาสถาบันอาจกําหนดไวในขอบังคับของสภาสถาบันใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผูที่
ปฏิบัติงานรวมกับชุมชนที่มีความรูหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทําหนาที่เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มเติมไดอีก ๒ คน ในกรณีที่ผูขอเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคม โดยจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนดําเนินการแตงตั้ง”
ขอ ๙ ใหยกเลิกแบบคําขอฯ แบบเสนอแตงตั้งฯ และคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะ
การเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพของบทความทางวิชาการ ตามเอกสารแนบทาย
ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว า ด ว ย มาตรฐานหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารแต ง ตั้ ง คณาจารย ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ และใหใชตามที่กําหนดไวทาย
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๑๐ คําจํากัดความ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพของ
ผลงานวิชาการรับใชสังคม ลั กษณะการมีสวนรวมในผลงานวิ ชาการรับใชสังคม และแนวทางการประเมิ น
ผลงานวิชาการรับใชสังคม ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล

ขอ ๑๑ การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภาสถาบันไดรับเรื่องไวแลว
และอยูระหวางการดําเนินการ ใหสภาสถาบันพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว า ด ว ยมาตรฐานหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารแต ง ตั้ ง คณาจารย ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไปจนแลวเสร็จ ยกเวนการ
พิจารณาแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยที่สภาสถาบันไดรับเรื่องไวแลวและอยูระหวางการ
ดําเนินการรายใดมีผลการประเมินผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑขอ ๗.๑.๓ ที่ไดปรับปรุงแกไขตาม
ระเบียบนี้ สภาสถาบันอาจพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑขอ ๗.๑.๓ ที่ปรับปรุงแกไขได
ประกาศ ณ วันที่

๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารยวิชัย ริ้วตระกูล)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
สวนที่ ๑ : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดํารงตําแหนง............................................
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)
โดยวิธี..........................
ในสาขาวิชา ............................................................
ของ....................................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................

๑. ประวัติสวนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปเกิด
๑.๒ อายุ ....... ป
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
คุณวุฒิ
ป พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ใหระบุหัวขอเรื่อง
วิทยานิพนธและงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ดวย)
๒. ประวัติการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง......................................................
๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............
๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา.................................................
เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชา......................................................
เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......
อายุการทํางาน ...... ป ........ เดือน
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๒.๕ ตําแหนงอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕

๖

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห
เปดสอนภาค/ปการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)

๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)
๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
๔.๑.๑ ผลงานวิจัย
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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หรือไม

หรือไม

๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว

ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงั คม
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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มาแลวหรือไม

๔.๑.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงอันประกอบ
ดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย
๔.๒.๑ ผลงานวิจัย
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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 ๑๐ 
๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงั คม
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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 ๑๑ 
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ
๔.๒.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย)
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 ๑๒ 
๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย
๔.๓.๑ ผลงานวิจัย
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงั คม
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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 ๑๓ 
๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๔ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ
๔.๓.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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 ๑๔ 
๔.๓.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย)
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัติ
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..........เดือน...............พ.ศ. ........
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 ๑๕ 
สวนที่ ๒

แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา
แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง......................................
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)
ในสาขาวิชา ......................................................
โดยวิธี..............................................
ของ....................................................
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ.................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................


ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย).. แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เปน
ผูมีคุณสมบัติ... (ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตําแหนง ..ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา..
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา
ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว..............................................................................
เปนผูมีคุณสมบัติ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)... ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย/ รอง
ศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)...
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........
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 ๑๖ 
สวนที่ ๓

แบบประเมินผลการสอน
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่......... ซึ่ง
ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ .............(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
วิทยาลัย).................... ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว..........................................แลวเห็นวา
บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....
ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด
ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........
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 ๑๗ 
สวนที่ ๔

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ

ตอนที่ ๑

การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครั้งที่........./.........
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................
ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............
แลวเห็นวา
๑) งานวิจัย............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด.........เรือ่ ง ไดแก
๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด.........เรื่อง ไดแก
๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๓) ผลงานวิชาการรับใชสังคม........เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด .........เรื่อง ไดแก
๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
ไดแก

๔) ตํารา/หนังสือ.........เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด........เรื่อง

๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
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 ๑๘ 

.........เรื่อง ไดแก

๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

๕.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๕.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ไดรับ การนําไปใชประโยชน และแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญอยางไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .........
ตอนที่ ๒
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย).................
ในการประชุมครั้งที่......เมื่อวันที่........พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว..........
ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใชสังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ/หรือ ตํารา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด จึงเห็น......(สมควร/ไมสมควร)...
ใหกําหนด
ตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.................. เปนตําแหนง.....(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)...
ในสาขาวิชา........และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ลงชื่อ.......................................................
(...................................................)
ตําแหนง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ..........
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สวนที่ ๕

มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย..............................ในการประชุมครั้งที่..../.....
เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ)....
๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ใหดํารงตําแหนง
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา...........................................
ไดตั้งแตวันที่............................... ซึ่งเปนวันที่สภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/ ไดรับ
ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรแลว/ อื่นๆ ระบุ....)....
๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย) ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง
บุคคลดังกลาวในขอ ๑ และแจงใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ
(สําหรับตําแหนงศาสตราจารย) ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหคําแนะนําสําหรับ
ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว......................................................….….… ให
ดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา ............................................... ไดตั้งแตวันที่.................................... ซึ่ง
เปนวันที่สภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/ ไดรับผลงานที่ตีพิมพเผยแพรแลว/ อื่นๆ
ระบุ....)..... พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ
และแบบคําขอฯ

ลงชื่อ.........................................................
(...................................................)
ตําแหนง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........
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เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แบบเสนอแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยผูบังคับบัญชา
สวนที่ ๑ : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อแตงตั้งดํารงตําแหนง............................................
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)
โดยวิธี..........................
ในสาขาวิชา ............................................................
ของ....................................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................

๑. ประวัติสวนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปเกิด
๑.๒ อายุ ....... ป
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
คุณวุฒิ
ป พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ใหระบุหัวขอเรื่อง
วิทยานิพนธและงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ดวย)
๒. ประวัติการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง.....................................................
๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .............
๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา..................................................
เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชา......................................................
เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......
อายุการทํางาน ...... ป ........ เดือน
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 ๒๑ 
๒.๕ ตําแหนงอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
๒.๕.๕
๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห
เปดสอนภาค/ปการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ)
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการ
ตอสัปดาห)
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)
๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)
๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
๔.๑.๑ ผลงานวิจัย
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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หรือไม

หรือไม

๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
ไ

ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงั คม
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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มาแลวหรือไม

๔.๑.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย
๔.๒.๑ ผลงานวิจัย
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงั คม
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ
๔.๒.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย)
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๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย
๔.๓.๑ ผลงานวิจัย
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงั คม
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

หรือ
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๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๔ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ
๔.๓.๔.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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 ๒๙ 
๔.๓.๔.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๔.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย)
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................
(...................................................)
ตําแหนง...ผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา...
วันที่........เดือน...............พ.ศ. ........
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................ตําแหนง.............................ยินยอม
ใหผูบังคับบัญชาเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน..............................ในสาขาวิชา.........................
ลงชื่อ..................................................(เจาของประวัติ)
(...................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่........เดือน...............พ.ศ. ........
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 ๓๐ 
สวนที่ ๒

แบบประเมินผลการสอน
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่......... ซึ่ง
ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ .............(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
วิทยาลัย).................... ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว..........................................แลวเห็นวา
บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....
ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด
ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........
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 ๓๑ 
สวนที่ ๓

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ

ตอนที่ ๑

การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.............................................................ในการประชุมครั้งที่........./.........
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.............................ซึ่ง
ขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา.....................
แลวเห็นวา
๑) งานวิจัย............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด.........เรือ่ ง ไดแก
๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด.........เรื่อง ไดแก
๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๓) ผลงานวิชาการรับใชสังคม............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด .........เรื่อง ไดแก
๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
........เรื่อง ไดแก

๔) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
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 ๓๒ 
.........เรื่อง ไดแก

๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

๕.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
๕.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพอยูในระดับ..........................
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ไดรับ การนําไปใชประโยชน และแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญอยางไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .........
ตอนที่ ๒
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย).................
ในการประชุมครั้งที่......เมื่อวันที่........พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว..........
ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใชสังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ/หรือ ตํารา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด จึงเห็น......(สมควร/ไมสมควร)...
ใหกําหนด
ตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.................. เปนตําแหนง.....(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)...
ในสาขาวิชา........และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ลงชื่อ.......................................................
(...................................................)
ตําแหนง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ..........
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 ๓๓ 
สวนที่ ๔

มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย................................ในการประชุมครั้งที่..../........
เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ)....
๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ใหดํารงตําแหนง
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา...........................................
ไดตั้งแตวันที่............................... ซึ่งเปนวันที่สภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/ ไดรับ
ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรแลว/ อื่นๆ ระบุ....)....
๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย) ใหอธิการบดีออกคําสั่ง แตงตั้ง
บุคคลดังกลาวในขอ ๑ และแจงใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้งฯ
(สําหรับตําแหนงศาสตราจารย) ใหเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบเพื่อพิจารณา
ใหคําแนะนําสําหรับดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว................................. ให
ดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา ............................................... ไดตั้งแตวันที่.................................... ซึ่ง
เปนวันที่สภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/ ไดรับผลงานที่ตีพิมพเผยแพรแลว/ อื่นๆ
ระบุ....)...... พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบเสนอ
แตงตั้งฯ



ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
ตําแหนง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........
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 ๓๔ 
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานวิชาการรับใชสังคม
ในกรณีผลงานวิชาการรับใชสังคมซึ่งมีการดําเนินงานเปนหมูคณะ หรือเปนงานที่มีการบูรณาการ
หลายสาขาวิชา ผูขอกําหนดตําแหนงตองเปนผูดําเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอน
การทํางานอยางนอย ๓ ขั้นตอน คือ
ก. การวิเคราะหสถานการณกอนเริ่มกิจกรรมรับใชสังคม
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ค. การประเมินผลลัพธและสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง
ใหผูขอกําหนดตําแหนงระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผูรวมงานทุกคน
และบทบาทหนาที่หลักของผูขอกําหนดตําแหนง โดยใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งนี้ อาจไมตองระบุ
สัดสวนการมีสวนรวมเปนรอยละก็ได
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 ๓๕ 
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคม
แนวทางการกําหนดสาขาวิชาที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ให ร ะบุ ชื่ อ สาขาวิ ช าที่ จ ะแต ง ตั้ ง โดยระบุ เ ฉพาะชื่ อ สาขาวิ ช าที่ แ สดงความรู ค วามเชี่ ย วชาญหลั ก
ของผูขอ
ทั้งนี้ ผูขอกํ าหนดตําแหนงที่ เคยไดรับ การแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหน งทางวิชาการ โดยไมไดใชผ ลงาน
วิชาการรับใชสังคม ประสงคจะเสนอขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้นในสาขาวิชาเดิม โดยใชผลงานวิชาการรับใชสังคม
สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นได โดยไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา แตหากการ
กําหนดสาขาวิชานั้น เปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐานของตน ใหถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และ
จะตองเสนอขอกําหนดตําแหนงโดยวิธีพิเศษ
แนวทางการรับรองการใชประโยชนตอสังคม
ใหมีการรับรองการใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคม โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่รับรองการใชประโยชนตอ
สังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคมนั้น 
๒. ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงแสดงหลักฐานการรับรองการใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการ รับ
ใชสังคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใชสังคม
ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยใชแนวทางในการประเมินดังตอไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การสัมภาษณผูเกี่ยวของ หรือสารสนเทศจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ และขอ ๒ แลว อาจประเมินจากการ
ตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยูในพื้นที่รวมดวย ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้ง
ผูแทนใหไปตรวจสอบแทนก็ได
ทั้งนี้ ใหเนนถึงการมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย
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 ๓๖ 
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

๕. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร และผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ
คํานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

บทความทางวิชาการ
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน
ทั้ งนี้ มี การวิ เ คราะห ป ระเด็ น ดั งกล าวตามหลั กวิ ช าการโดยมี การสํ ารวจวรรณกรรมเพื่ อ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลง
ต างๆ มาประมวลร อยเรี ย งเพื่ อวิ เ คราะห อ ย างเป น ระบบ โดยที่ ผู เ ขี ย นแสดงทั ศนะทาง
วิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย
ประกอบด ว ยการนํ า ความที่ แ สดงเหตุ ผ ลหรื อ ที่ ม าของประเด็ น ที่ ต อ งการอธิ บ ายหรื อ
วิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่
ครบถวนและสมบูรณ
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
ทั้ ง นี้ ว ารสารทางวิ ช าการนั้ น อาจเผยแพร เ ป น รู ป เล ม สิ่ ง พิ ม พ ห รื อ เป น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือนั้นแลว
๓. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความตางๆ ที่นําเสนอนั้นแลว
เมื่ อ ได เ ผยแพร ต ามลั ก ษณะข า งต น และได มี ก ารพิ จ ารณาประเมิ น คุ ณ ภาพของ
“บทความทางวิชาการ” นั้นแลว การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแกไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการ
ประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได
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 ๓๗ 
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

๕. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร และผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ)
บทความทางวิชาการ
ลักษณะคุณภาพ

ระดั บดี
เป น บทความทางวิ ช าการที่ มีเ นื้ อหาสาระทางวิ ช าการถู กต องสมบู ร ณ และ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ
และเปนประโยชนตอวงวิชาการ
๒. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค
ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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 ๓๘ –
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

๕. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร และผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ)
คํานิยาม

รูปแบบ

ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม
ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใชความเชี่ยวชาญในสาขาวิช า
อยางนอยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรม โดยประจักษตอ
สาธารณะ
ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใด
ด า นหนึ่ ง หรื อ หลายด า นเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล อ ม อาชี พ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปนผลงานที่นําไปสูการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษ
วาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการ
เปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน
ทั้งนี้ ไมนับรวมงานที่แสวงหากําไรและไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลในเชิงธุรกิจ
จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ใหเห็นวา
เป น ผลงานที่ ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาเป น ประโยชน ต อ สั ง คม มี ค วามเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น
และเกิ ด ความก า วหน า ทางวิ ช าการ หรื อเสริ มสร า งความรู ห รื อก อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ
สาขาวิ ชาหนึ่ งๆ หรือหลายสาขาวิช าไดอยางไร ในแงใ ด โดยต องปรากฏเปน ที่ป ระจักษ
ในประเด็นตอไปนี้

สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย

กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น

การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว

การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหคงอยูตอไป
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลาวขางตนแลว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติม
อื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เชน รูปภาพ หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน
ประกอบการพิจารณาดวยก็ได
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 ๓๙ 
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

๕. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร และผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ)
การเผยแพร

ลักษณะคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม
ให มีการเผยแพรโ ดยการจัดเวที นํ าเสนอผลงานในพื้ นที่ ห รือการเป ดให เ ยี่ย มชมพื้น ที่ และ
จะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคลองกับ
ผลงาน โดยการเผยแพร นั้ น จะต อ งมี ก ารบั น ทึ ก เป น เอกสารหรื อ เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
ที่สามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได
ระดับดี มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปญหาหรือความตองการโดยการ
มีสวนรวมของสังคมกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูที่สามารถแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น หรือทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่
ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนําไปใชเปนตัวอยางในการแกไขปญหา
หรือทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษ
หรือกอใหเกิดการพัฒนาใหกับสังคมอื่นได หรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับ
จังหวัดหรือประเทศอยางเปนรูปธรรม
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอสังคมหรือแวดวงวิชาการ
อยางกวางขวาง เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับรางวัลจากองคกรที่
ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เชน UNESCO WHO UNICEF เปนตน
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กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ
ส่วนที่ ๑
๑. ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
- แนวปฏิบัติ เรื่อง คําชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์
ยกเลิก...ข้อความข้อ ๒ ที่ปรากฏตามหนังสือเวียนที่
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ศธ ๐๕๐๖(๔)ว๘๖๗ ประเด็น “ประสบการณ์ในการ
(หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๔)/ว๒๑๐)
ทําวิจัย” ที่ระบุในข้อ ๙.๑ และ ข้อ ๙.๒ ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ไม่ให้นับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่
อาจารย์ผู้นั้นมีชื่อเป็นหัวหน้านักวิจัยหรือนักวิจัย
ร่วมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ทั้งทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือไม่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ
และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่ทมี่ ีคุณภาพ
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

ยกเลิก...ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ส่วนที่ ๒
๑. กฎกระทรวง
ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖
ยกเลิก...ความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง กําหนด
- กฎกระทรวง กําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ ลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุย
วิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อความในข้อ ๑
กฎกระทรวง กําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๕ แทน
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ยกเลิก/เพิ่มเติม/ปรับเปลี่ยน

๒. ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๔

ยกเลิก...ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

- ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๔

ยกเลิก...ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

เพิ่มเติม...กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่น โดยไม่ใช้
ตามแบบ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.
๗ ที่เป็นตัวอย่างตามลําดับนั้น ให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดทําระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวให้
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อใน มคอ.๓
มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ที่สามารถ
อ้างอิงและตรวจสอบได้ตามความจําเป็น

- ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ปรับเปลีย่ น...ข้อความในข้อ ๑.๒ (๒) แห่งประกาศ
คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ปรับ (๒) เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นข้อมูลปี
ล่าสุดของสถาบันนั้น ณ วันที่พิจารณาอนุมัติเงินทุน

