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บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จ ยั ที่เกี่ย วข้อ ง
การวิจยั เรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นําเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. แนวทางการปฏิบตั ิต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
3. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
5. แนวปฏิบตั ใิ นการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสกอ.
6. การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
7. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
8. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร
9. แนวคิดเกีย่ วกับแบบจําลอง (Model)
10. การตรวจสอบโดยวิธสี มั มนากลุ่มอ้างอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ
11. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
12. กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552 : ออนไลน์ ) ได้อธิบายเกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติไว้ดงั นี้
1. สาระสําคัญ ของกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ
1.1 ความหมายและหลัก การ กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education,TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดง
ระบบคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับอุดม ศึกษาของประเทศ ประกอบด้วยระดับคุณวุฒ ิ ความเชื่อมโยง
ต่อเนื่องจากคุณวุฒริ ะดับหนึ่งไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ เพื่อ เป็ น “เครื่องมือในการนํานโยบายทีป่ รากฏ
ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติเกีย่ วกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของมาตรฐาน
การอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบตั ใิ นสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรม มุ่งเน้นเป้ าหมายการจัด
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การศึกษาที่ผลการเรีย นรู้ (Learning Outcomes) ของนัก ศึกษา ซึ่งเป็ น การประกัน คุณ ภาพ
บัณฑิตทีไ่ ด้รบั คุณวุฒแิ ต่ละคุณวุฒแิ ละสือ่ สารให้สงั คมชุมชนรวมทัง้ สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในและ
ต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมันถึ
่ งผลการเรียนรูท้ บ่ี ณ
ั ฑิตได้รบั การพัฒนาว่ามีมาตรฐาน
ทีส่ ามารถเทียบเคียงกันได้กบั สถาบันอุดมศึกษาทีด่ ที งั ้ ในและต่างประเทศ” โดยมีหลักการสําคัญ
4 ประการ ได้แก่
1.1.1 ยึด หลักความสอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุ้งเน้ นให้กรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติเป็ น
เครือ่ งมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามทีก่ าํ หนด
ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็ นรูปธรรม
1.1.2 มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิต ซึ่งเป็ นมาตรฐานขัน้ ตํ่าเชิง
คุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่ วยงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้เข้าใจและมันใจ
่
ถึงกระบวนการผลิตบัณฑิตโดยเริม่ ทีผ่ ลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา
1.1.3 มุง่ ประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ทีไ่ ด้ดาํ เนินการไว้แล้วเกีย่ วกับ
เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้ดว้ ยกัน และเชื่อมโยงให้เป็ นเรื่องเดียวกัน ซึ่ง
อธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับความหมาย ความมีมาตรฐานในการจัด
การศึกษาของคุณวุฒหิ รือปริญญาในระดับต่าง ๆ
1.1.4 มุ่งให้คุณวุฒหิ รือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ของประเทศไทย
เป็ นทีย่ อมรับและเทียบเคียงได้กบั สถาบันอุดมศึกษาทีด่ ที งั ้ ในและต่างประเทศ
จากสาระเกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังได้กล่าวมาแล้ว
สรุป ได้ว่ากรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒ ิระดับ อุ ด มศึก ษาแห่งชาติ เป็ น กรอบที่แ สดงระบบคุ ณ วุ ฒ ิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเพื่อนํ านโยบายในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติใน
ส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรม เน้นการ
จัด การศึก ษาที่ผ ลการเรีย นรู้ข องนั ก ศึก ษา โดยมีห ลัก การสํ า คัญ ได้ แ ก่ 1) ยึด หลัก ความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึก ษาของชาติแ ละมาตรฐานการอุ ด มศึก ษา 2) มุ่ งเน้ น
มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิต (Learning Outcomes) 3) ประมวลกฎเกณฑ์และประกาศ
ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วกับ หลัก สู ต รและการจัด การเรีย นการสอน 4) ให้ คุ ณ วุ ฒ ิ ห รือ ปริญ ญาของ
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเป็ นทีย่ อมรับและเทียบเคียงได้กบั สถาบันอุดมศึกษาทีด่ ที งั ้
ในและต่างประเทศ
1.2 โครงสร้างและองค์ป ระกอบ

12
1.2.1 ระดับคุณวุฒ ิ (Levels of Qualifications) แสดงถึงการเพิม่ ขึน้ ของระดับ
สติปั ญ ญาที่ต้องการ และความซับ ซ้อนของการเรีย นรู้ท่ีคาดหวัง เพราะเป็ น พื้น ฐานความรู้
ความสามารถทีส่ าํ คัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี )
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
1.2.2 การเรีย นรู้แ ละมาตรฐานผลการเรีย นรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ั ฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กําหนดผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังให้บณ
1) ด้า นคุ ณ ธรรมจริย ธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒ นา
นิ ส ยั ในการประพฤติอ ย่างมีคุ ณ ธรรมจริย ธรรมและด้ว ยความรับ ผิด ชอบทัง้ ในส่ ว นตนและ
ส่วนรวมความสามารถในการปรับวิถีชวี ติ ในความขัดแย้งทางค่านิยมการพัฒนานิสยั และการ
ปฏิบตั ติ นตามศีลธรรมทัง้ ในเรือ่ งส่วนตัวละสังคม
มาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมจริยธรรม ใช้กบั นักศึกษาทุกคน
แม้ว่าบางสาขา/สาขาวิชานักศึกษาจําเป็ นต้องพัฒนาเป็ นการเฉพาะเช่นจรรยาบรรณของแพทย์
นักบัญชีและนักกฎหมายเป็ นต้น
2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจการ
นึกคิดและการนํ าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจน
กระบวนการต่าง ๆและสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้
3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญญา (Cognitive Skills) ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรูค้ วามเข้าใจแนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆใน
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทีไ่ ม่ได้คาดคิดมาก่อน
มาตรฐานผลการเรีย นรู้ด้านความรู้แ ละด้านทัก ษะทางปั ญ ญา จะ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรูแ้ ละทักษะของ
สาขา/สาขาวิชาทีเ่ หมาะสมกับระดับคุณวุฒไิ ว้ในรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา
4) ด้ า นทั ก ษะความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็ นกลุ่มการ
แสดงถึง ภาวะผู้นํ าความรับ ผิด ชอบต่ อ ตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรูข้ องตนเอง
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มาตรฐานผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มุง่ หวังให้นกั ศึกษาทุกคนไม่วา่ จะเป็ นระดับคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาใดต้องบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นนี้
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
หมายถึ ง ความสามารถในการวิเ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลขความสามารถในการใช้ เ ทคนิ ค ทาง
คณิ ต ศาสตร์และสถิติค วามสามารถในการสื่อสารทัง้ การพูดการเขียนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้นักศึกษาทุ กคนไม่ว่าจะเป็ นระดับ คุณ วุฒ ิสาขา/
สาขาวิชาใดต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นนี้แต่สาํ หรับนักศึกษาทีเ่ รียนในสาขา/สาขาวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูน้ ้ี จะต้องเน้นให้มคี วามชํานาญมากกว่านักศึกษา
สาขา/สาขาวิช าอื่น ๆ เช่น นั ก ศึก ษาที่เรีย นสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ จะต้อ งมีค วาม
ชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูด้ ้านความรูแ้ ละด้านทักษะทางปั ญญาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสาระเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ดังได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่าระดับคุณวุฒจิ ะแสดงถึงการเพิม่ ขึน้ ของระดับ
สติปัญญาและความซับซ้อนของการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง ทัง้ 6 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับอนุ ปริญญา 2)
ปริญ ญาตรี 3) ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต 4) ปริญ ญาโท 5) ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต ชัน้ สูง 6)
ปริญ ญาเอก สํ า หรับ การเรีย นรู้แ ละมาตรฐานผลการเรีย นรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้กําหนดผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังให้บณ
ั ฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมาตรฐานผลการเรียนรูท้ งั ้ 5 ด้านเป็ นมาตรฐานผลการเรียนรูข้ อง
บัณฑิตทุกคนในระดับคุณวุฒ ิ
1.3 คุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ที่พึงประสงค์ข องแต่ล ะคุณ วุฒิ
1.3.1 ระดับ ปริ ญ ญาตรี ผู้สําเร็จการศึกษาจะมีค วามรูค้ วามสามารถอย่าง
น้อยต่อไปนี้
1) ความรู้ท่ีค รอบคลุ ม สอดคล้อ ง และเป็ น ระบบในสาขา/สาขาวิช าที่
ศึกษาตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้อง
2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปั ญหาที่ซบั ซ่อนและพัฒนาแนวทางใน
การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ ของตนเองและความรูจ้ ากสาขาวิชาอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยอาศัยคําแนะนําแต่เพียงเล็กน้อย
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3) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิตทิ ่ี
เหมาะสมในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทีซ่ บั ซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกทีเ่ หมาะสมในการ
สือ่ ผลการวิเคราะห์ต่อผูร้ บั ข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ
4) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิง่ สําคัญคือ ความรูแ้ ละทักษะที่จําเป็ น
ต่อการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนัน้ ๆ
5) ในกรณี ข องหลัก สูต รวิช าการที่ไม่มุ่ งเน้ น การปฏิบ ัติในวิช าชีพ สิ่ง
สําคัญ คือ ความรู้ค วามเข้าใจอย่างลึก ซึ้งในผลงานวิจ ยั ต่ าง ๆ ในสาขา/สาขาวิช านัน้ ความ
สามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห์และประเมินความสําคัญของการวิจยั ในการขยาย
องค์ความรูใ้ นสาขา/สาขาวิชา
โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนี้
1) มีความคิดริเริม่ ในการแก้ไขปั ญหา และข้อโต้แย้งทัง้ ในสถานการณ์
ส่วนบุคคลและของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ ําในการแสวงหาทางเลือกใหม่ทเ่ี หมาะสม
ไปปฏิบตั ไิ ด้
2) สามารถประยุ ก ต์ ค วามเข้า ใจอัน ถ่ อ งแท้ในทฤษฏีแ ละระเบีย บวิธี
การศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพือ่ ใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่นื ๆ
3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจํากัดของธรรมชาติของความรูใ้ นสาขาวิชาของตน
4) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทนั สมัย และ
เพิม่ พูนความรูแ้ ละความเข้าใจของตนอยูเ่ สมอ
5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทัง้ ในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพ
และชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
1.3.2 ระดับ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ผู้สําเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความ
สามารถอย่างน้อยต่อไปนี้
1) ความรูร้ ะดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิและมีประสบการณ์ ใน
สาขาวิชาทัง้ ด้านวิชาการหรือวิชาชีพเป็ นอย่างมาก
2) ความสามารถในการประยุ ก ต์ ท ฤษฎี แ ละการปฏิ บ ั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ในการวางแผนและการวิจยั ด้วยความรูค้ วามเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ ทัง้ จากภายในและภายนอก
สาขาวิชา
3) ความสามารถในการเลือ กใช้เทคนิ ค ต่ าง ๆ ทางคณิ ต ศาสตร์แ ละ
เทคนิคเชิงวิเคราะห์อ่นื ๆ ในการค้นคว้าและรายงานผลเกีย่ วกับประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจน
เสนอแนะความคิดริเริม่ ใหม่ ๆ ด้วยปากเปล่า ด้วยการเขียน และการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สือ่ สารกับผูฟ้ ั งกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพและชุมชน
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4) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบใน
หน้าทีก่ ารงานและการประกอบวิชาชีพ
โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนี้
1) สามารถนํ า ความรู้ใ นภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บ ั ติ ท ัง้ ในและนอก
สาขาวิชามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปั ญหาใหม่ ๆ
2) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําที่มปี ระสิทธิภาพในการริเริม่ ดําเนินการเรื่อง
สําคัญ ๆ ในที่ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึ งถึงผู้อ่นื โดยสอดคล้องกับค่านิยมและหลักแห่ง
จริยธรรม
3) ปฏิบ ตั ิตนเป็ นแบบอยางในทางบวกต่อผู้อ่นื และมีภาวะผู้นําในการ
ดํารงชีวติ ในวงวิชาชีพและชุมชน
4) มีส่วนร่วมและช่วยในการริเริม่ วางแผนให้ผูอ้ ่นื เพื่อให้ผูค้ นเหล่านัน้ มี
พัฒนาการทีท่ นั ต่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพของตน
1.3.3 ระดับ ปริ ญ ญาโท ผูส้ าํ เร็จการศึกษาจะมีความรูค้ วามสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้
1) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎีผลการวิจยั และพัฒนาการล่าสุดใน
ระดับแนวหน้าทางวิชาการหรือการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ และสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพัฒนาการเหล่านี้ต่อ
องค์ความรูใ้ นสาขาวิชา
2) ความรอบรู้แ ละความสามารถในการใช้เทคนิ ค การวิจยั เพื่อศึก ษา
ค้นคว้าในระดับสูงเพื่อใช้ในวิชาการหรือการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ และจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการ
ดําเนินการวิจยั ทีส่ าํ คัญหรือทําโครงการค้นคว้าในวิชาชีพ
3) ความสามารถในการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลของการวิจยั และ
พัฒนาการใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ ในการวิเคราะห์พฒ
ั นาและทดสอบสมมติฐานตลอด
ถึงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
4) ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจยั โดยการ
เผยแพร่ในรูปแบบของสือ่ ต่าง ๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน
โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าปั ญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพทีซ่ บั ซ้อนอย่างสมํ่าเสมอ
สามารถแก้ไ ขปั ญ หาอย่ า งสร้า งสรรค์ด้ว ยดุ ล ยพินิ จ ที่เหมาะสม และใช้ท ัก ษะเหล่ า นี้ ได้ใน
สถานการณ์ทจ่ี าํ เป็ นได้แม้ไม่มขี อ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นปั ญหานัน้ ๆ
2) สามารถแสดงออกอย่างเป็ นอิสระในการจัดการและแก้ไขปั ญหาทัง้ ที่
คาดการณ์ ได้และคาดการณ์ ไม่ได้ทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้และแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ ํ าในกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม
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3) ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุ นให้ผูอ้ ่นื รูจ้ กั ประยุกต์ใช้ดุลย
พินิ จ อย่างมีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมอัน เหมาะสมในการดํ าเนิ น การเกี่ย วกับ ปั ญ หาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึง่ อาจจะเกีย่ วข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม
4) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มทีใ่ นการศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และมี
ภาวะผูน้ ําในการให้โอกาสและสนับสนุนผูอ้ ่นื ให้มกี ารพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.3.4 ระดับ ปริ ญ ญาเอก ผูส้ ําเร็จการศึกษาจะมีความรูค้ วามสามารถอย่าง
น้อยต่อไปนี้
1) ความเข้าใจอันถ่องแท่ในองค์ความรูร้ ะดับสูงและการวิจยั ในสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ
2) ความคุ้นเคยกับประเด็นปั ญ หาที่กําลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้ าของ
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทัง้ ความท้าทายของประเด็นปั ญหาเหล่านัน้ ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ในปั จจุบนั และต่อข้อสรุปทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันอยูแ่ ล้ว
3) การศึกษาค้นคว้าระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์ทฤษฎีและการ
วิจยั ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรูแ้ ละแปลความหมายขององค์ความรูใ้ หม่
ทางการวิจ ัย ที่มีล ัก ษณะสร้า งสรรค์ โดยเฉพาะ หรือ การใช้ท ฤษฎี แ ละการวิจ ัย ที่ก่ อ ให้เกิด
คุณประโยชน์ทส่ี าํ คัญต่อการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
4) ความเข้าใจอย่างถ้องแท้ในเทคนิคการวิจยั ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
สาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
5) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจยั จากวิท ยานิ พ นธ์ห รือจาก
รายงานผลของโครงการและจากสิง่ ตีพมิ พ์หรือสือ่ ต่าง ๆ ทีอ่ า้ งอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนี้
1) สามารถประยุ กต์ใช้ความรู้ระดับ สูงและ/หรือความเข้าใจในวิช าชีพ
เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละการปฏิบตั ใิ นสาขาวิชาชีพของตนให้กา้ วหน้ายิง่ ขึน้ และให้การสนับสนุ น
อย่างเต็มกําลังเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจและกลยุทธ์ใหม่ ๆ
2) สามารถแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ ําในสาขาวิชาของตนในการแก้ไขปั ญหา
สําคัญ ที่เกิด ขึ้น รวมทัง้ แสดงความคิด เห็น และข้อ สรุป ต่ อ กลุ่ ม ผู้เชี่ย วชาญและกลุ่ ม ที่ไม่ ใช่
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถจัดการกับปั ญหาทางจริยธรรมทีซ่ บั ซ้อนในบริบทของวิชาการ
หรือวิชาชีพได้มนคงและรวดเร็
ั่
ว มีความคิดริเริม่ ในการหาทางเลือกทีเ่ หมาะสม เพื่อแก้ไขปั ญหา
ทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชน
จากสาระเกีย่ วกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒติ าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สรุปได้วา่ คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
แบ่งได้ 6 ระดับ ได้แก่
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1) คุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 1.1) มีความคิดริเริม่ ในการแก้ไข
ปั ญหา และข้อโต้แย้ง 1.2) ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธกี ารศึกษา
ค้นคว้าในสาขาวิชาของตน 1.3) แสวงหาเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ 1.4) มีสว่ นร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทนั สมัย และเพิม่ พูนความรู้
และความเข้าใจของตนอยูเ่ สมอ 1.5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทัง้ ในบริบททางวิชาการ
ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
2) คุณวุฒริ ะดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกอบด้วย 2.1) นํ าความรูใ้ นภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบตั ทิ งั ้ ในและนอกสาขาวิชามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการแสดงความ
คิดเห็นประเด็นปั ญหาใหม่ ๆ 2.2) แสดงออกภาวะผูน้ ํ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการริเริม่ ดําเนินการ
เรื่องสําคัญ ๆ ในที่ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึงถึงผู้อ่นื 2.3) เป็ นแบบอย่างต่ อผู้อ่นื และมี
ภาวะผูน้ ํ าในการดํารงชีวติ ในวงวิชาชีพและชุมชน 2.4) มีส่วนร่วมและช่วยในการริเริม่ วางแผน
ให้ผอู้ ่นื เพือ่ พัฒนาการทีท่ นั ต่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพของตน
3) คุณวุฒริ ะดับปริญญาโทประกอบด้วย 3.1) ค้นคว้าปั ญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพทีซ่ บั ซ้อนแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ใช้ทกั ษะในสถานการณ์ทจ่ี าํ เป็ นได้แม้ไม่มขี อ้ มูลที่
เกีย่ วข้องกับประเด็นปั ญหานัน้ ๆ 3.2) แสดงออกในการจัดการและแก้ไขปั ญหาทัง้ ทีค่ าดการณ์
ได้และคาดการณ์ไม่ได้ทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื แสดงภาวะผูน้ ําในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม3.3) ติดตาม
กระตือรือร้นสนับสนุ นให้ผู้อ่นื รูจ้ กั ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมีคุณ ธรรมและจริยธรรม 3.4) มี
ความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรูด้ ้วยตนเองมีภาวะผู้นําในการให้โอกาสและสนับสนุ น
ผูอ้ ่นื ให้มกี ารพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) คุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกประกอบด้วย 4.1) ประยุกต์ใช้ความรูร้ ะดับสูง
และ/หรือความเข้าใจในวิชาชีพ 4.2) แสดงออกภาวะผูน้ ําในสาขาวิชาของตนในการแก้ไขปั ญหา
สําคัญทีเ่ กิดขึน้ 4.3) จัดการปั ญหาทางจริยธรรมทีซ่ บั ซ้อนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได้
แนวทางการปฏิ บ ตั ิ ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับ อุ ด มศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กํ าหนดให้ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาต้อ งดําเนิ น การดังนี้
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
1. ดํา เนิ นการพัฒ นา/ปรับ ปรุง รายละเอี ย ดของหลัก สูต ร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ 2 วิธดี งั นี้
1.1 ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒนิ นั ้ ๆ เป็ นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
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1.2 ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 เป็ นแนวทางในการพัฒ นา/ปรับ ปรุง รายละเอีย ดของหลัก สูต รกรณี ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒนิ นั ้
2. จัด ทํา รายละเอีย ดของหลัก สูต ร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชดั เจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบ มคอ.2 มคอ.3
และ มคอ.4 ท้ายประกาศ
3. สภาสถาบัน อุด มศึก ษา กําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร และต้องอนุมตั หิ ลักสูตรซึง่ ได้จดั ทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิ ดสอน
4. เสนอหลัก สูต ร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุ มตั ิให้เปิ ดสอนแล้วให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมตั ิ
5. บริ หารจัด การหลัก สูต ร เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทีก่ ําหนดในมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ ๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ กรณีทก่ี ระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาของระดับ
คุณวุฒนิ นั ้ ๆ และธํารงไว้ซง่ึ คุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดยดําเนินการ ดังนี้
5.1 พัฒนาอาจารย์ดา้ นวิชาการ วิธกี ารสอนและวิธกี ารวัดผลอย่างต่อเนื่อง
5.2 จัด สรรทรัพ ยากรเพื่อ การเรีย นการสอนและการวิจ ัย ให้เ พีย งพออย่ า งมี
คุณ ภาพ รวมทัง้ อาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่ วยงานอื่นเพื่อใช้ท รัพ ยากร
ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพ
5.3 ให้มีก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ของนักศึกษาที่ค รอบคลุ มมาตรฐานผลการ
เรียนรูใ้ นทุก ๆ ด้าน ตามทีก่ าํ หนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนัน้ ๆ
5.4 ให้มกี ารรายงานผลการจัดการศึกษาเป็ นรายวิชา ประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็ นรายหลักสูตรทุกปี การศึกษา โดยมีหวั ข้อตามแบบ มคอ.5
มคอ.6 และ มคอ.7 ตามลําดับทีแ่ นบท้ายประกาศ
5.5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปี การศึกษา
5.6 ประเมินหลักสูตรเพือ่ พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
6. ให้ ด าํ เนิ นการประกัน คุณ ภาพหลัก สูต รและการจัด การเรีย นการสอนอย่า ง
ต่อ เนื่ อ งทุก หลัก สูต ร โดยดําเนินการดังนี้
6.1 กําหนดตัว บ่ งชี้และเกณฑ์การประเมิน ที่สะท้อนการดําเนิ น การตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.2 ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพภายในหลักสูตร
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6.3 รายงานผลการดํา เนิ น การต่ อ สภาสถาบัน อุ ด มศึก ษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ
6.4 นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มคี ุณภาพและทันสมัยอยูเ่ สมอ
7. ให้ส าํ นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาเผยแพร่ห ลัก สูต รใหม่/ปรับปรุงที่
มีคุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติเมื่อ สถาบัน
อุดมศึกษาได้เปิ ดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึง่ ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
7.1 เป็ นหลักสูตรทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิ ดสอนและได้แจ้ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมตั หิ ลักสูตรนัน้
7.2 ผลการประเมินคุณ ภาพภายในตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลัก สู ต รซึ่ง สอดคล้อ งกับ การประกัน คุ ณ ภาพภายในจะต้ อ งมีค ะแนนเฉลี่ย ระดับ ดีข้ึน ไป
ต่อเนื่องกัน นับตัง้ แต่เปิ ดสอนหลักสูตรทีไ่ ด้พฒ
ั นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเว้นแต่หลักสูตรใดทีม่ าตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาได้กําหนดตัวบ่งชีแ้ ละ/หรือเกณฑ์
การประเมินเพิม่ เติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่มี าตรฐานคุณวุฒ ิ
สาขา/สาขาวิชานัน้ ๆกําหนด จึงจะได้รบั การเผยแพร่ กรณี หลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของ
หลักสูตร 1 ปี หรือน้อยกว่าให้พจิ ารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปี แรกทีเ่ ปิ ดสอนด้วย
หลักเกณฑ์เดียวกัน
7.3 หลักสูตรใดที่ไม่ได้รบั การเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง
ตามเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป
7.4 กรณีหลักสูตรใดได้รบั การเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้
มีการรักษาคุณภาพให้มมี าตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้นึ ไป หรือเป็ นไปตามที่มาตรฐานคุณ วุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ กําหนดทุกปี
หลังจากได้รบั การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษาใดไม่เป็ นไปตามที่กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เสนอ
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาเพื่อ พิจ ารณาถอนการเผยแพร่ห ลัก สู ต รนั น้ จนกว่ า สถาบัน
อุดมศึกษานัน้ จะได้มกี ารปรับปรุงตามเงือ่ นไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. คณะกรรมการการอุด มศึก ษาจะติ ด ตามการดํา เนิ น การ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีทพ่ี บว่าไม่เป็ นไปตามแนวทางทีก่ ําหนด ให้
มีการปรับปรุงตามเงือ่ นไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จากสาระเกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุฒ ิระดับ อุ ด มศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่กําหนดให้ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาต้อ ง
ดําเนินการตามแนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พอสรุป
ได้ดงั นี้
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1. การพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒริ ะดับ
อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ได้ 2 วิธี ได้แ ก่ 1) ใช้ป ระกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง
มาตรฐานคุณ วุฒสิ าขา/สาขาวิชาของระดับคุณ วุฒนิ ัน้ ๆ เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและ 2) ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2. จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4
3. สภาสถาบัน อุ ด มศึก ษากํ า หนดระบบและกลไกของการจัด ทํ ารายละเอีย ดของ
หลักสูตร และต้องอนุมตั หิ ลักสูตรซึง่ ได้จดั ทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิ ดสอน
4. เสนอหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน
นับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุ มตั ิ
5. บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บณ
ั ฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ่ี
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ ๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6. ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุก
หลักสูตร
7. ให้สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาเผยแพร่ห ลัก สูต รใหม่/ปรับ ปรุงที่มี
คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อสถาบันอุดม
ศึกษาได้เปิ ดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึง่ ระยะเวลาของหลักสูตร
8. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีท่พี บว่าไม่เป็ นไปตามแนวทางทีก่ ําหนด ให้มกี าร
ปรับปรุงตามเงือ่ นไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขัน้ ตอนการปฏิ บ ตั ิ ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กําหนดขัน้ ตอนให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบตั ติ าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ไว้ดงั นี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2552)
1. การพัฒ นามาตรฐานคุณ วุฒิ ส าขา/สาขาวิ ชาต่าง ๆ ในแต่ล ะระดับ คุณ วุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาเป็ นส่วนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุ ด มศึก ษาของประเทศไทยซึ่งเป็ น กลไกในการนํ าแนวนโยบายในการพัฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เป็ นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านมาตรฐานผล
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การเรียนรูข้ องบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ กรอบมาตรฐานคุณวุฒขิ องสาขา/
สาขาวิชา จึงหมายถึงกรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒ ิ
ของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึง่ จะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานัน้ ปริญญาและ
องค์ความรูท้ เ่ี ป็ นเนื้อหาทีจ่ าํ เป็ นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒนิ นั ้ ๆ เพื่อ
เป็ นหลักประกันว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชา
และระดับ คุ ณ วุฒ ิเดียวกัน จะมีผลการเรีย นรูไ้ ม่น้ อยกว่าที่กําหนดในขณะเดียวกัน มาตรฐาน
คุ ณ วุฒ ิส าขา/สาขาวิช าจะเปิ ด กว้างและส่งเสริม ให้สถาบัน อุ ด มศึก ษาต่ าง ๆ มีโอกาสบรรจุ
เนื้อหาวิชาในส่วนทีน่ อกเหนือจากทีก่ ําหนดไว้ได้อย่างอิสระเหมาะสมและตรงกับความต้องการ
หรือเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันฯ ซึง่ ทําให้สถาบันสามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย
แต่ มีม าตรฐานผลการเรีย นรู้ข องหลัก สู ต รในระดับ คุ ณ วุ ฒ ิแ ละสาขา/สาขาวิช าเดีย วกัน ที่
เทียบเคียงกันได้
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)
มอบหมายให้คณะผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละสาขา/สาขาวิชาร่วมกันพัฒนามาตรฐานคุณวุฒขิ องแต่ละ
ระดับคุณวุฒแิ ละสาขา/สาขาวิชาโดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 เป็ นแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาซึ่งต้องคงลักษณะทางวิชาการของ
สาขา/สาขาวิชาสอดคล้องตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชาเดียวกันในระดับคุณวุฒเิ ดียวกันกับ
ประเทศต่ า ง ๆ และคํ านึ งถึ งความต้ องการของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือผู้เกีย่ วข้องได้ แก่
สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนสาขา/สาขาวิชานัน้ นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการองค์กร
วิชาชีพผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตฯลฯ และให้ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้มสี ่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น/
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาโดยจะมีการทบทวนเพือ่ ปรับปรุงให้เหมาะสมทันสมัยทุก
5 ปี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือ่ ประโยชน์ในการปรับปรุงครัง้ ต่อไป
จากสาระเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ในแต่ละระดับ
คุณวุฒมิ าตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาพอสรุปได้ว่า เป็ นการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒขิ องสาขา/สาขาวิชาหนึ่ง มีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
ในสาขา/สาขาวิชานัน้ ปริญญาและองค์ความรูท้ ่เี ป็ นเนื้อหาที่จําเป็ นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณ วุฒ ินัน้ ๆ โดยบัณ ฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณ วุฒ ิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไ้ ม่น้อยกว่าที่กําหนด ในการจัดทํามาตรฐานคุณ วุฒ ิสาขา/
สาขาวิช า คณะกรรมการการอุด มศึก ษามอบหมายให้ผู้เชี่ย วชาญในแต่ ล ะสาขา/สาขาวิช า
ร่ว มกัน พัฒ นามาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิข องแต่ ล ะระดับ คุ ณ วุ ฒ ิแ ละสาขา/สาขาวิช า โดยใช้ก รอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็ นแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณ วุฒ ิ
สาขา/สาขาวิชา สอดคล้องตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชาเดียวกันในระดับคุณวุฒเิ ดียวกัน
กับประเทศต่าง ๆ และความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหรือผูเ้ กีย่ วข้องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมี

22
ส่ว นร่ว มในการให้ค วามคิด เห็น /จัด ทํ า มาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิส าขา/สาขาวิช ามีก ารทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงในทุก 5 ปี
2. การจัด ทํา รายละเอีย ดของหลัก สูต ร (Programme Specification)
หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทีจ่ ะทํา
ให้บ ัณ ฑิต บรรลุ ผลการเรีย นรู้ของหลักสูต รนัน้ ๆ โดยจะถ่ ายทอดผลมาตรฐานการเรีย นรู้ท่ี
คาดหวังของบัณ ฑิตที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณ วุฒริ ะดับอุดมศึกษาในระดับชาติและ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบตั ิในหลักสูตรซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิม่ เติมนอกเหนือจากทีก่ ําหนดไว้ได้อย่างอิสระเหมาะสมตรงกับความ
ต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯโดยคณาจารย์ผูส้ อนจะต้องร่วมมือกันวางแผนการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูต รจะช่วยอธิบ ายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิช า
อะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธกี ารสอนวิธกี ารเรียนรูต้ ลอดจนวิธกี ารวัดและประเมินผลทีจ่ ะทําให้มนใจว่
ั่ า
เมื่อเรียนสําเร็จแล้วจะบรรลุผลการเรียนรูต้ ามทีก่ ําหนดไว้ในหลักสูตรทัง้ ยังแสดงความสัมพันธ์
ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียนเพื่อนํ าไปสู่คุณวุฒติ ามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิ
รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยให้นกั ศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรทีเ่ หมาะกับรูปแบบการเรียนรู้
และความต้องการของตนเองได้รวมทัง้ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสามารถใช้ประกอบการพิจารณารับบัณฑิต
เข้าทํางาน
การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรมี 2 วิธดี งั นี้
วิธที ่ี 1 กรณีทก่ี ระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒขิ องระดับคุณวุฒ ิ
ของสาขา/สาขาวิชานัน้ แล้วเมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะเปิ ดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
คุณวุฒใิ ดของสาขา/สาขาวิชาใดให้ดาํ เนินการดังนี้
1) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรในหัวข้อต่าง ๆ ทีก่ าํ หนดในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับสาขา/สาขาวิชา
2) แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับสาขา/สาขาวิชา ตามมาตรฐาน
คุณ วุฒ ิระดับสาขา/สาขาวิชาอย่างน้ อย 5 คน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มผี แู้ ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็ นกรรมการด้วยอย่างน้อย
1 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับสาขา/สาขาวิชา
โดยมีหวั ข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามทีก่ ําหนดไว้ในแบบมคอ.2 ประกอบด้วย 8 หมวดต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทัวไป
่ หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการ
จัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูก้ ลยุทธ์การ
สอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษาหมวดที่ 6 การพัฒนา
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คณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร
3) การพัฒนาหลักสูตรระดับสาขา/สาขาวิชาตามข้อ (2) นัน้ ในหัวข้อผลการ
เรียนรูท้ ่คี าดหวังนอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ่กี ําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับสาขา/
สาขาวิช านัน้ แล้ว สถาบัน ฯอาจเพิ่ม เติม ผลการเรีย นรู้ซ่ึงสถาบัน ฯต้อ งการให้บ ัณ ฑิต สาขา/
สาขาวิชาในระดับคุณวุฒนิ ัน้ ของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา
และระดับคุณวุฒเิ ดียวกันของสถาบันฯอื่น ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน
ั ฑิตสนใจที่จะรับ
ฯและเป็ นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯหรือผูใ้ ช้บณ
บัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาโดยให้แสดงแผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา เพือ่ ให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือ
ความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นใด
วิธที ่ี 2 กรณีท่กี ระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับสาขา/
สาขาวิชานัน้ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะเปิ ดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒใิ ดของ
สาขา/สาขาวิชาใดให้ดาํ เนินการดังนี้
1) พิ จ ารณาความพร้อ มและศั ก ยภาพของสถาบั น ฯในการบริห ารจัด
การศึกษาตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒใิ ด
ระดับ หนึ่ ง ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติซ่ึง ประกอบด้ว ยอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คนผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ ซึ่ง
เป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้ อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็ น
กรรมการอย่ า งน้ อ ย 1 คนด้ว ยเพื่อ ดํ า เนิ น การพัฒ นาหลัก สู ต รในระดับ คุ ณ วุ ฒ ิข องสาขา/
สาขาวิชานัน้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีหวั ข้ออย่างน้อยตามที่
กําหนดไว้ในแบบมคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
3) การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง หลัก สู ต รระดับ สาขา/สาขาวิช าตามข้ อ 2) นั ้น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาทําความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านของ
ระดับคุณวุฒทิ จ่ี ะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ของระดับคุณวุฒนิ ัน้ ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1 สถาบันอาจเพิม่ เติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซ้ ง่ึ สถาบันฯ ต้องการให้บณ
ั ฑิตในระดับคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา...ของตนมีคุณลักษณะเด่น
หรือพิเศษกว่าบัณ ฑิตในระดับ คุณ วุฒ ิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันและเป็ นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตร
ของสถาบันหรือผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาโดยให้แสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองต่อมาตรฐาน
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ผลการเรียนรูด้ า้ นใดบ้าง นอกจากนี้สถาบันอาจกําหนดตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินเพิม่ เติม
จากทีก่ ําหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกรวมทัง้ เพิม่ เติม
หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรจากทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้
ด้วยก็ได้
จากสาระเกี่ยวกับการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร พอสรุปได้ดงั นี้ การจัดทําราย
ละเอียดของหลักสูตรมี 2 วิธี ได้แก่วธิ ที ่ี 1มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒขิ องระดับคุณวุฒขิ องสาขา/
สาขาวิชานัน้ กับวิธที ่ี 2 ไม่มปี ระกาศมาตรฐานคุณวุฒขิ องระดับคุณวุฒขิ องสาขา/สาขาวิชา โดย
สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการดังนี้ 1) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัด
การศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อต่าง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับสาขา/สาขาวิชา 2)
แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับสาขา/สาขาวิชาอย่างน้ อย 5
คน ดําเนินการพัฒ นาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับสาขา/สาขาวิชาโดยมี
หัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามทีก่ ําหนดไว้ในแบบมคอ.2 3) การพัฒนาหลักสูตรระดับสาขา/
สาขาวิชาในหัวข้อผลการเรียนรูท้ ่คี าดหวังสถาบันฯ อาจเพิม่ เติมผลการเรียนรูท้ ่มี คี ุณลักษณะ
เด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒเิ ดียวกันของสถาบันฯอื่น ๆ ได้
3. ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า (Course Specification) แ ล ะ
รายละเอีย ดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)
3.1 รายละเอียดของรายวิชาหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็ น ไปตามที่วางแผนไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตรซึ่งแต่ละรายวิชาจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของเนื้อหาความรูใ้ นรายวิชาแนวทางการปลูกฝั งทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะ
อื่น ๆ ที่นักศึกษาจะได้รบั การพัฒนาให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชามีการ
กํ า หนดรายละเอีย ดเกี่ ย วกับ ระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการเรีย นวิธีก ารเรีย นการสอนการวัด และ
ประเมินผลในรายวิชาตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้นอกจากนี้ ย งั
กําหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
3.2 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาจะต้องออกฝึ กงานออกฝึ กภาคสนามหรือสหกิจ
ศึกษาซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
โดยจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนัน้
ๆ ตลอดจนความรูค้ วามเข้าใจทีน่ กั ศึกษาจะได้รบั จากการออกฝึ กมีการกําหนดกระบวนการหรือ
วิธกี ารในการปลูกฝั งทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ทีน่ ักศึกษาจะได้รบั การพัฒนาให้
ประสบความสําเร็จตามจุ ด มุ่งหมายรวมทัง้ เกณฑ์ก ารวัด และประเมิน ผลนัก ศึก ษาและการ
ประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
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3.3 สถาบันฯต้องมอบหมายให้อาจารย์ผสู้ อนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) โดยมี
หัวข้ออย่างน้ อยตามแบบ มคอ.3 รายละเอีย ดของรายวิชาและแบบมคอ.4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
จากสาระเกีย่ วกับการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม พอสรุปได้ว่า รายละเอียดของรายวิชา หมายถึงแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละ
รายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็ นไปตามทีว่ างแผนไว้และรายละเอียด
ของประสบการณ์ ภาคสนาม หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่
นักศึกษาจะต้องออกฝึ กงานออกฝึ กภาคสนามหรือสหกิจศึกษาที่วางแผนให้สอดคล้องและ
เป็ นไปตามทีก่ ําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมอบหมายให้อาจารย์ผสู้ อนรับผิดชอบ
ในการจัดทําทีม่ หี วั ข้อตามแบบ มคอ.3 แบบมคอ.4
4. การขออนุ ม ตั ิ ห ลัก สูต รต่ อ สภาสถาบัน อุด มศึ ก ษาสถาบัน ฯต้องเสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุ มตั หิ ลักสูตร ซึ่งได้จดั ทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิ ดสอน โดยสภา
สถาบัน ฯควรกํ า หนดระบบและกลไกของการจัด ทํ า และอนุ ม ัติร ายละเอีย ดของหลัก สู ต ร
รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงาน (ถ้ามี) ให้ชดั เจน
5. การเสนอหลัก สูต รต่อ สํา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาสถาบันฯต้อง
เสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุ มตั ใิ ห้เปิ ดสอนแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแต่สภาสถาบันฯ อนุมตั ิ
6. การบริ หารหลัก สูต รและการจัด การเรีย นการสอน
6.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทงั ้ ด้านวิชาการและวิธกี ารสอนทีม่ ุ่งเน้น
การพั ฒ นามาตรฐานผลการเรีย นรู้ข องบัณ ฑิ ต อย่ า งน้ อ ยตามที่ ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกําหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์
อย่างชัดเจน
6.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจยั ให้
เพียงพอทีจ่ ะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทัง้ อาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือ
หน่วยงานอื่นเพือ่ ใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพ
6.3 สถาบัน อุ ด มศึก ษาต้อ งจัด ให้มีก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ข องนั ก ศึก ษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูใ้ นทุกๆ ด้านตามทีก่ าํ หนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนัน้ ๆ
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7. การจัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น การของรายวิ ช า (Course Report) รายงาน
ผลการดํา เนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม (Field Experience Report) (ถ้า มี) และ
รายงานผลการดําเนิ น การของหลัก สูต ร (Programme Report)
7.1 การรายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิช า หมายถึง การรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาเมื่อสิน้ ภาคเรียนเกีย่ วกับภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนในวิชานัน้ ๆ ว่าได้ดําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็ นไปตามแผนที่
วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่และหากไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ต้องให้เหตุผลและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครัง้ ต่อไปรายงานนี้
จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษาจํานวนนักศึกษาตัง้ แต้เริม่ เรียนจนสิน้ สุดปั ญหาในด้าน
การบริหารจัดการและสิง่ อํานวยความสะดวกการวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/
หัวหน้าภาค/หรือผูป้ ระเมินภายนอกรวมทัง้ การสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตการวางแผน
และให้ขอ้ เสนอแนะต่อผูป้ ระสานงานหลักสูตรหรือผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชาโดยมีหวั ข้ออย่างน้อยตามแบบมคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
7.2 การรายงานผลการดําเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม หมายถึงการ
รายงานผลการฝึ กงานออกฝึ กภาคสนามหรือสหกิจศึกษาว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนทีว่ าง
ไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่และหากไม่เป็ นไปตามแผนต้องให้เหตุผล
และข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงการฝึ กงานออกฝึ กภาคสนามหรือสหกิจศึกษาในครัง้ ต่อไป
รายงานนี้ จะครอบคลุ มถึงการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามตัง้ แต่เริม่ จนสิ้นสุดปั ญ หาด้านการ
บริหารจัดการและสิง่ อํานวยความสะดวกการวิเคราะห์ผลการประเมินการฝึ กของนักศึกษา/
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยงโดยมีหวั ข้ออย่างน้ อยตามแบบมคอ.6 รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
7.3 การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร หมายถึงการรายงานผลประจําปี
โดยผูป้ ระสานงานหลักสูตรหรือผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรเกีย่ วกับผลการบริหารจัดการหลักสูตรเช่น
ข้อมูลทางสถิตขิ องนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มี
ผลกระทบต่ อหลักสูต รสรุป ภาพรวมของรายงานผลการดําเนิ นการของรายวิช าในหลัก สูต ร
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านการเทียบเคียงผลการดําเนินการ
กับมาตรฐานอื่น ๆ ที่มสี รุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูส้ ําเร็จการศึกษาผู้ใช้
บัณ ฑิ ต ตลอดจนข้อ เสนอในการวางแผนและพัฒ นารวมทัง้ แผนปฏิ บ ัติก ารในการพัฒ นา
คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องการรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี
และใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็ นระยะ ๆ และเป็ น
ข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูป้ ระเมินภายนอกได้ดว้ ย
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1) เมื่อ สิ้น สุ ด การจัด การการเรีย นการสอนของแต่ ล ะภาคการศึก ษา/ปี
การศึกษาเมื่อสิน้ สุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูข้ องแต่ละ
รายวิช าและประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ ล ะภาคการศึก ษาให้อาจารย์ผู้ส อนจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูใ้ น
รายวิชาทีต่ นรับผิดชอบพร้อมปั ญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาค
การศึก ษาของแต่ ล ะภาคการศึก ษาโดยมีห วั ข้อ อย่างน้ อ ยตามแบบมคอ.5 (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา)และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)ตาม
แบบมคอ.6 และเมื่อสิน้ ปี การศึกษาให้จดั ทํารายงานในภาพรวมประจําปี การศึกษาเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอนกลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
และหากจําเป็ นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้โดยมี
หัวข้ออย่างน้อยตามแบบมคอ.7 (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
2) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่นหลักสูตร 4 ปี ครบรอบหลักสูตรคือ 4 ปี ) ให้
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรหรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูต้ ามทีค่ าดหวังไว้หรือไม่และนํา
ผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปโดยมีหวั ข้ออย่างน้อยตามแบบมคอ.7 เช่นเดียวกับ
การรายงานผลการดําเนินการของแต่ละภาคการศึกษาหรือปี การศึกษา
จากสาระเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สรุปได้วา่
1) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เป็ นการรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาเมื่อสิน้ ภาคเรียนเกีย่ วกับภาพรวมของการจัดการเรียน
การสอนในวิชานัน้ ๆ
2) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม เป็ นการรายงานผล
การฝึ ก งานออกฝึ ก ภาคสนามหรือ สหกิจ ศึก ษาว่าได้บ รรลุ ผ ลการเรีย นตามแผนที่ว างไว้ใน
รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนามหรือไม่และหากไม่เป็ นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงานออกฝึกภาคสนามหรือสหกิจศึกษาในครัง้ ต่อไป
3) การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร เป็ นการรายงานผลประจําปี โดยผู้
ประสานงานหลัก สู ต รหรือ ผู้ ร ับ ผิด ชอบหลัก สู ต รเกี่ย วกับ ผลการบริห ารจัด การหลัก สู ต ร
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านการเทียบเคียงผลการดําเนินการ
กับมาตรฐานอื่น ๆ ผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูส้ าํ เร็จการศึกษาผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและ
ข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนารวมทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่
เกี่ย วข้อ ง โดยรายงานเมื่อ สิ้น สุ ด การจัด การการเรีย นการสอนของแต่ ล ะภาคการศึก ษา/ปี
การศึกษาและเมือ่ ครบรอบหลักสูตรตามแบบมคอ.7
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8. การประกัน คุณ ภาพหลัก สูต รและการจัด การเรีย นการสอน
8.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มกี ารประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่ อง แต่ละหลักสูตรจะต้องมีตวั บ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องและเกณฑ์การประเมินตามที่การประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดเป็ นอย่างน้อยโดยสถาบันฯจะกําหนด
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินเพิม่ เติมก็ได้
8.2 กรณีท่สี าขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับ คุณ วุฒ ิของสาขา/สาขาวิชานัน้ แล้วนอกจากตัวบ่งชี้ท่ีเกี่ยวข้องและเกณฑ์การประเมิน
ตามทีก่ ารประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแล้วอาจมีตวั บ่งชีแ้ ละ
เกณฑ์การประเมินเพิม่ เติมตามทีก่ ําหนดไว้ในมาตรฐานระดับคุณวุฒขิ องสาขา/สาขาวิชานัน้ ซึง่
สถาบันฯ จะกําหนดตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินเพิม่ เติมจากทีก่ ําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ของสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ ด้วยก็ได้
8.3 สถาบันฯ จะต้องรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในซึง่ รวมถึง
การประกันคุณภาพหลักสูตรต่อสภาสถาบันฯ ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาและต่อสาธารณะ
8.4 สถาบัน ฯจะต้อ งนํ า ผลการประเมิน มาปรับ ปรุงคุ ณ ภาพหลัก สูต รและการ
จัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้บณ
ั ฑิตมีผลการเรียนรูต้ ามทีค่ าดหวังเสมอ
จากสาระเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สรุปได้
ว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมีตวั บ่งชี้ทเ่ี กี่ยวข้องและ
เกณฑ์การประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนด
เป็ นอย่ า งน้ อ ย หากสาขา/สาขาวิช าใดมีป ระกาศมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ คุ ณ วุ ฒ ิข องสาขา/
สาขาวิชานัน้ ให้ดําเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานระดับคุณวุฒขิ องสาขา/สาขาวิชานัน้
และสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบันฯ
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาและต่อสาธารณะโดยทัง้ นี้สถาบันต้องนํ าผลการประเมินมา
ปรับ ปรุงคุณ ภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บณ
ั ฑิตมีผลการเรียนรู้ตามที่
คาดหวังอยูเ่ สมอ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
9. การเผยแพร่หลัก สูต รที่ม ีค ณ
ซึง่ บันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register :
TQR) เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การกํ า กับ ดู แ ลคุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาการรับรองคุณวุฒเิ พื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒเิ พื่อการศึกษาต่อหรือทํางานในต่างประเทศและ
เป็ นข้อมูลสําหรับผูป้ ระกอบการสังคมและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวกให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตร
ทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการ
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เผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) เมื่อสถาบันฯ ได้เปิ ดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึง่
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
9.1 เป็ นหลักสูตรทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิ ดสอนและได้แจ้ง
สกอ.รับทราบภายใน 30 วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุ มตั หิ ลักสูตรนัน้
9.2 ผลการประเมินคุณ ภาพภายในตามตัวบ่ งชี้ท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลัก สู ต รซึ่ง สอดคล้อ งกับ การประกัน คุ ณ ภาพภายในจะต้ อ งมีค ะแนนเฉลี่ย ระดับ ดีข้ึน ไป
ต่ อ เนื่ อ งกัน 2 ปี นั บ ตัง้ แต่ เปิ ดสอนหลัก สู ต รที่ไ ด้พ ัฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติเว้นแต่หลักสูตรใดทีม่ าตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาได้กําหนดตัวบ่งชีแ้ ละ/
หรือเกณฑ์การประเมินเพิม่ เติมผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทม่ี าตรฐาน
คุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ ๆ กําหนดจึงจะได้รบั การเผยแพร่กรณีหลักสูตรใดมีครึง่ ระยะเวลา
ของหลักสูตร 1 ปี หรือน้อยกว่าให้พจิ ารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปี แรกทีเ่ ปิ ดสอน
ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
9.3 หลักสูตรใดที่ไม่ได้รบั การเผยแพร่ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง
ตามเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป
9.4 กรณีหลักสูตรใดได้รบั การเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้
มีการรักษาคุณภาพให้มมี าตรฐานอยูเ่ สมอโดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลีย่
อยู่ในระดับดีขน้ึ ไปหรือเป็ นไปตามทีม่ าตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ กําหนดทุกปี หลังจาก
ได้รบั การเผยแพร่หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใด
ไม่เป็ น ไปตามที่กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึกษาเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนัน้ จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานัน้ จะได้มกี าร
ปรับปรุงตามเงือ่ นไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จากสาระเกีย่ วกับการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ สรุปได้ว่า การเผยแพร่ดงั กล่าวจะบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai
Qualifications Register : TQR) เพื่อประโยชน์ต่อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาการรับรองคุณวุฒเิ พื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการ
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒเิ พื่อการศึกษาต่อหรือทํางานใน
ต่างประเทศเป็ นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการสังคมและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบ
หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวกตามหลักเกณฑ์ ได้แก่
1) ได้รบั อนุ มตั จิ ากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิ ดสอนและได้แจ้ง สกอ.รับทราบ
ภายใน 30 วัน
2) ผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายในตามตัว บ่ งชี้ท่ีกํ าหนดไว้ส อดคล้อ งกับ การ
ประกันคุณภาพภายในมีคะแนนเฉลีย่ ระดับดีขน้ึ ไปต่อเนื่องกัน 2 ปี
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3) หลักสูตรใดทีไ่ ม่ได้รบั การเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงตามเงื่อนไข
ทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป
4) หลักสูตรใดได้รบั การเผยแพร่แล้ว ต้องรักษาคุณภาพให้มมี าตรฐานอยู่เสมอ
โดยผลการประเมิน คุณ ภาพภายในต้องมีค ะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีข้นึ ไปหรือเป็ น ไปตามที่
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ กําหนดทุกปี หลังจากได้รบั การเผยแพร่หากต่อมาปรากฏว่า
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็ นไปตามทีก่ ําหนดให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่
หลักสูตรนัน้ จนกว่าได้ปรับปรุงตามเงือ่ นไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. การกํา กับ ดูแ ลติ ด ตามและประเมิ น ผลการจัด การศึก ษาโดยคณะกรรมการ
การอุด มศึก ษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะดํ า เนิ น การให้ มีก ารกํ า กับ ดู แ ลติ ด ตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็ นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ และแนวปฏิบตั ขิ องประกาศ
จากสาระเกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สรุปได้ว่า ให้มกี ารกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาเพือ่ ให้การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ และแนว
ปฏิบตั ขิ องประกาศตามทีส่ กอ. กําหนด
เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2558
สกอ.ได้อ อกประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ งเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษาพ.ศ. 2558 สําหรับใช้เป็ นแนวทางการ
บริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรทีเ่ ปิ ดใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ ปริ ญ ญาตรี
1. ให้คํานิ ยาม จํานวน คุณ สมบัติของอาจารย์ป ระจํา อาจารย์ประจําหลักสูต ร
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรอาจารย์พเิ ศษ และผลงานทางวิชาการ
2. แบ่งกลุ่มปริญญาออกเป็ น 2 กลุ่ม เพื่อให้วตั ถุประสงค์ตรงกับการผลิตบัณฑิต
ได้แก่ 1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 2) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร
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ประกอบด้วย หลัก สูต รปริญ ญาตรีท างวิช าชีพ หรือปฏิบ ัติการ และหลักสูต รปริญ ญาตรีแบบ
ก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร
3. ปรับวัตถุประสงค์ของรายวิชาศึกษาทัวไป
่
4. เพิ่มเติมคุ ณ สมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูต รปริญ ญาตรีแบบก้าวหน้ าทาง
วิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร
5. ปรับ ประเด็น ในการประกันคุณ ภาพการศึกษา จากเดิม 4 ด้าน เป็ น 6 ด้าน
ได้แก่ 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเ้ รียน และ 6) สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา
1. ให้คํานิ ย าม เพิ่มเติมคุณ สมบัติอาจารย์ป ระจําหลักสูตร ต้องมีคุ ณ วุฒ ิข นั ้ ตํ่า
ปริญญาโท อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือขัน้
ตํ่าปริญญาโทที่มตี ําแหน่ งรองศาสตราจารย์ โดยทัง้ อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็ นผลงาน
วิชาการทีส่ ามารถใช้ในการขอกําหนดตําแหน่ งวิชาการ ซึ่งได้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
2. เพิม่ เติมคุณสมบัตอิ าจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ได้แก่ 1)
อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิทยานิ พนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตร มี
คุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือขัน้ ตํ่าปริญญาโททีม่ ตี ําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึก ษาเพื่อรับ ปริญ ญา และเป็ นผลงานวิชาการที่สามารถใช้ในการขอ
กําหนดตําแหน่ งวิชาการ ซึง่ ได้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง 2) อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทีเ่ ป็ นอาจารย์ประจํา มีคุณสมบัตเิ ช่น
เดียวกับอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือมีคุณวุฒปิ ริญญาเอก และมีผลงานวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึก ษาเพื่อรับ ปริญ ญา และเป็ นผลงานวิชาการที่สามารถใช้ในการขอ
กําหนดตําแหน่งวิชาการ ซึง่ ได้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง สําหรับอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ มทีเ่ ป็ นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ต้องมี
คุ ณ วุฒ ิป ริญ ญาเอก และมีผ ลงานวิช าการที่ต รงหรือสัม พัน ธ์ก ับ หัว ข้อ วิท ยานิ พ นธ์ห รือการ
ค้น คว้า อิส ระเผยแพร่ม าแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 10 เรื่อ ง หรือ เป็ นผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ีมีค วามรู้ค วาม
เชีย่ วชาญและประสบการณ์สูงเป็ นทีย่ อมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ ให้บุคคลภายนอกเป็ นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนัน้
3. เพิม่ เติมคุณสมบัตอิ าจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
3.1) กรณี เป็ น อาจารย์ป ระจําหลัก สูต ร ต้อ งมีคุ ณ วุ ฒ ิป ริญ ญาเอก หรือ ขัน้ ตํ่ าปริญ ญาโทที่มี
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ตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็ นผลงานวิชาการที่สามารถใช้ในการขอกําหนดตําแหน่ งวิชาการ ซึ่งได้รบั การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 3.2) กรณีเป็ นผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ภายนอก ต้องมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกและมีผลงานวิชาการทีต่ รงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือเป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรูค้ วาม
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ สูงเป็ นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ ให้บุคคลภายนอกเป็ นผูส้ อบวิทยานิพนธ์
4. เพิม่ เติมคําอธิบาย การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ไตรภาค และจตุรภาค
แนวทางการบริ หารตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2558
สกอ.ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มีสาระสําคัญดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ให้มีม าตรฐานและคุ ณ ภาพการศึก ษาสูง ขึ้น สอดคล้อ งกับ เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ
อุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติรวมทัง้ เกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกําหนดตัวบ่ งชี้ด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รทุ ก ระดับ กํา หนดให้ใช้ระบบทวิภ าค เป็ น ระบบ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มไิ ด้จํากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ
ทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นได้
เช่นกันอาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค กรณีทส่ี ถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น
จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานัน้ ไว้ในหลักสูตรให้ชดั เจน ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดเกีย่ วกับการแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิด
หน่ วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบตั ิ การฝึ กงานหรือการฝึ กภาคสนาม การทํา
โครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมทัง้ รายละเอียดการเทียบเคียงหน่ วยกิต
ระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค
3. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ วิชาศึกษาทัวไปมี
่ เจตนารมณ์
เพื่อเสริมสร้างความเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ โดยให้ศกึ ษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึง้ และ
สามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานัน้ ได้ดว้ ยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้
มีเนื้อหาวิชาทีเ่ บ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง หรือรายวิชาขัน้ สูงอีก และไม่
ควรนํารายวิชาเบือ้ งต้น หรือรายวิชาพืน้ ฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็ นวิชาศึกษาทัวไป
่
4. การเปิ ดสอนหลักสูตรระดับอนุ ปริญ ญา สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักใน
การเปิ ดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรอบรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
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ในสาขาวิชาการและวิช าชีพ ต่ าง ๆ ออกมารับ ใช้สงั คม รวมทัง้ มุ่งเน้ น การเปิ ด สอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ สําหรับ การผลิต บุ คลากรในระดับ ตํ่ ากว่าปริญ ญาตรี (ระดับ ประกาศนี ยบัต ร และระดับ
อนุ ป ริญ ญา) ควรเป็ นภารกิจ ของสถานศึก ษาประเภทอื่น เช่ น วิท ยาลัย ชุ ม ชน วิท ยาลัย
อาชีวศึกษา เป็ นต้น ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทีจ่ ะเปิ ดสอนหลักสูตรระดับ
อนุ ปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการเปิ ดสอน และต้องคํานึงถึงความต้องการ
บุคลากรในสาขาวิชานัน้ เป็ นสําคัญ รวมทัง้ คํานึงถึงความซํ้าซ้อนในการเปิ ดสอนสาขาวิชาที่มี
การเปิ ดสอนอยูแ่ ล้วในสถาบันอื่น
5. การเปิ ดสอนหลักสูต รระดับ ปริญ ญาตรี (ต่ อเนื่ อง) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิตทีม่ ที กั ษะการปฏิบตั กิ ารอยู่แล้ว ให้มคี วามรูด้ า้ นวิชาการมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ได้รบั การฝึ ก
ปฏิบตั ขิ นั ้ สูงเพิม่ เติม ดังนัน้ จึงจัดไว้ในกลุ่มหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบตั กิ ารที่
เน้นทักษะด้านการปฏิบตั เิ ชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้ ๆ เท่านัน้ เพื่อให้บณ
ั ฑิตจบไปเป็ น
นักปฏิบตั ิ โดยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีสว่ น
ร่วมกับสถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการ
ฝึ กงานในสถานประกอบการ และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้
รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านัน้ ในด้านอาจารย์ผู้สอน
จํ า นวนหนึ่ ง ต้ อ งเป็ นผู้มีป ระสบการณ์ ใ นทางปฏิบ ัติม าแล้ว และหากเป็ นผู้ส อนจากสถาน
ประกอบการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6. จํานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์จะประกอบไปด้วย
6.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน
ทัง้ อาจารย์ประจําและอาจารย์พเิ ศษ ต้องมีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร นอกจากนัน้ ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดเช่นกัน
ทัง้ นี้ อาจารย์ ป ระจํ า ที่ ส ถาบัน อุ ด มศึก ษารับ เข้า ใหม่ ต ัง้ แต่ เ กณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ตอ้ งมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา เรื่อ ง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา
สถาบันอุดมศึกษามีห น้ าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณ วุฒ ิข องอาจารย์ทุ กประเภท
ข้างต้นของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาโดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พร้อมทัง้ ปรับปรุงให้ทนั สมัยตลอดเวลา เพื่อให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุด มศึก ษาสามารถตรวจสอบข้อมูล ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ ในการผดุ งรัก ษามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาของชาติ
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6.2 คุณวุฒทิ ส่ี มั พันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒทิ ก่ี ําหนดไว้
ในมาตรฐานสาขาวิชาทีป่ ระกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มปี ระกาศมาตรฐานสาขาวิชาหรือ
ประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กาํ หนดเรือ่ งนี้ไว้ ให้อา้ งอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตาราง
ของ ISCED (International Standard Classification of Education)
6.3 คุณสมบัตดิ า้ นตําแหน่ งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผูส้ อน ตลอดจนอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร ควรเป็ น
ตําแหน่งทางวิชาการทีไ่ ด้จากการประเมินผลงานทีส่ อดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนัน้ ๆ
กรณีอาจารย์ใหม่ทม่ี คี ุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก แม้ยงั ไม่มผี ลงานทางวิชาการหลัง
สําเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็ นอาจารย์ผสู้ อนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทงั ้ นี้หากจะทําหน้าทีเ่ ป็ น
อาจารย์ผู้ส อนในระดับ ปริญ ญาเอก หรือ เป็ น อาจารย์ป ระจําหลัก สูต ร อาจารย์ผู้รบั ผิด ชอบ
หลักสูตร อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้ อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี
หรือ 2 ชิน้ ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิน้ ภายใน 5 ปี
6.4 สําหรับ หลักสูตรปริญ ญาตรีท่เี น้ นปฏิบ ตั ิการ คําว่า “ประสบการณ์ ด้าน
ปฏิบ ัติก าร” หมายถึง การทํ า งานร่ว มกับ สถานประกอบการโดยมีห ลัก ฐานรับ รองผลการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดประโยชน์กบั สถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนา
เทคโนโลยีห รือ ผลงานสร้า งสรรค์ ด้ า นวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกับ ภาค
อุตสาหกรรม เผยแพร่มาแล้ว
6.5 ผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิภ ายนอกที่ไม่ใช่ อาจารย์ป ระจําหรือผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ีได้รบั
ปริญ ญากิต ติ ม ศัก ดิห์ รือ มีตํ า แหน่ ง ทางวิช าการพิเศษทุ ก ระดับ จะเป็ นอาจารย์ ท่ี ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมหรือผูส้ อบได้ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์สงู หรือสูง
มาก ตามที่กํ าหนดในแต่ ล ะระดับ ปริญ ญาโดย ให้พิจ ารณาจากผลงานของผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ี
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั เนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
6.6 สํา หรับ คุ ณ สมบัติอ าจารย์ท่ีป รึก ษาการค้น คว้า อิส ระ และผู้ส อบการ
ค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์
7. การบริห ารหลัก สู ต รกรณี มีข้อ ตกลงร่ ว มผลิต กับ สถาบัน อุ ด มศึก ษาหรือ
หน่วยงานอื่นทีไ่ ม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
7.1 การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การทําข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็ นทางการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนัน้ ๆ
องค์กรภายนอกต้องเป็ นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การรับรองจากหน่ วยงาน
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ที่รบั ผิดชอบการศึกษาของประเทศนัน้ หรือเป็ นหน่ วยราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า หรือ
หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษทั เอกชนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเท่านัน้ หากเป็ นบริษทั เอกชนทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความ
พร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษทั ดังกล่าว
7.2 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุ คลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนัน้
สามารถทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ทงั ้ นี้ เฉพาะกรณีหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ ารบุคลากรทีม่ าจากองค์กรทีม่ คี วามร่วมมือนัน้ สามารถ
ทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรได้แต่ต้องไม่เกิน 2 คนบุคลากรที่มาจากองค์กรที่มี
ความร่วมมือเพื่อทําหน้ าที่อาจารย์ประจํา อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัตติ ามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับนัน้ ๆ และต้องเป็ นผูท้ ม่ี ี
ความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุ ประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรนัน้ ๆ ตามแนวทางของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7.3 ภาระงานคุ ม วิท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระภาระงานที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นับรวมจํานวนนักศึกษา
เก่าที่ยงั ไม่สําเร็จการศึกษาด้วย ทัง้ นี้ อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต้อง
จัดสรรเวลาให้คาํ ปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม
7.4 ให้ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาจัด ระบบตรวจสอบการคัด ลอกผลงาน หรือ การ
ซํ้าซ้อนกับงานของผูอ้ ่นื หรือการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่
ทันสมัยเช่น ผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หากพบว่ามีการคัดลอก การซํ้าซ้อนกับงานของ
ผูอ้ ่นื หรือมีการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
ถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชน้ิ นัน้
8. การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนํ าเสนอ
บทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ใน
รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมีก องบรรณาธิก ารจัด ทํ า รายงานการ
ประชุ ม หรือ คณะกรรมการจัด ประชุ ม ประกอบด้ว ย ศาสตราจารย์ หรือ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ
ปริญญาเอก หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ผี ลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขานัน้ ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้ อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็ น ผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้ ด้วย และมี
บทความทีม่ าจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงานและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25
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9. แนวทางการเปิ ดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ 1) การเปิ ดสอนหลักสูตร
ปริญญาเอก (แบบ 1) ซึง่ เป็ นแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียวให้สถาบันอุดมศึกษา
คํานึงถึงเรือ่ งดังต่อไปนี้
9.1 อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
หรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล และเป็ นผลงานทีช่ ช้ี ดั ได้ว่าสามารถทีจ่ ะ
สนับสนุ นการวิจยั ในสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนได้
9.2 สถาบันทีจ่ ะเปิ ดสอนต้องมีหลักสูตรทีด่ มี มี าตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เชื่อถือได้ และมีทรัพยากรสนับสนุ นอย่างเพียงพอ
9.3 สถาบันที่จะเปิ ดสอนต้องมีสงิ่ อํานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และ
สนับสนุนงานวิจยั ของผูเ้ รียน
9.4 สถาบันทีจ่ ะเปิ ดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
9.5 สถาบันทีจ่ ะเปิ ดสอนควรพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้
10. การศึกษาต่อของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
10.1 หลัก สูต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต มิใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของหลัก สู ต รระดับ
ปริญ ญาโทผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณ ฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับ ที่
สูงขึน้ ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั ทัง้ นี้ ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรทีจ่ ะเข้าศึกษา
10.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง หากต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้คุณวุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
10.3 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือ
เทียบเท่าปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงได้โดย
ไม่ตอ้ งเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน
11. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษาการออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับที่
ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับทีเ่ สนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบทัง้ นี้ เพื่อ
มิให้เกิดปั ญหาเมือ่ นําไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ
12. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสภาสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบใน
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ. 2558 แต่สภา
สถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบตั ทิ เ่ี หนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับ
นี้ ได้ ทัง้ นี้ เพื่อยกระดับ คุณ ภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ ของสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งนัน้ ในกรณี มีเหตุ อนั ควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็ นไปตาม
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเข้า
ติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
จากสาระเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดังได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เป็ นกรอบหรือ
แนวปฏิบตั ใิ ห้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ทัง้ ระดับ ปริญ ญาตรี และระดับ บัณ ฑิต ศึกษา ให้มีคุ ณ ภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ห ลักสูต รมี
คุณภาพเท่าเทียมกัน ในแต่ละมหาวิทยาลัย ตามทีส่ กอ. กําหนด
แนวปฏิ บ ตั ิ ใ นการนํ า เสนอหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษาต่ อ สํา นั ก งานคณะกรรมการการ
อุด มศึก ษา (สกอ.)
1. หลัก สูต รใหม่ (หลัก สูต รที่ไม่เคยเปิ ดสอนในระดับ และสาขาวิ ชานัน้ มาก่อ น)
1.1 หลักสูตรที่จะเปิ ดสอนควรสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาประเทศ
และความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
่
1.2 หลัก สูต รที่จะเปิ ดสอนควรผ่านการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการ
ระดับคณะคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือคณะกรรมการทีม่ หี น้าทีพ่ จิ ารณา
แต่เรียกชื่อเป็ นอย่างอื่น
1.3 หลัก สู ต รที่เปิ ดสอนต้ อ งมีโครงสร้า งและมาตรฐานตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทัง้ สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ถ้ามี)
1.4 สถาบัน อุ ด มศึก ษา ควรมีศ ัก ยภาพและความพร้อ มในการเปิ ด ดํ าเนิ น การ
หลักสูตรทัง้ ด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุ นการเรียนการสอนและปั จจัยเกือ้ หนุนอื่น ๆ
1.5 หลั ก สู ต รที่ เ สนอสกอ. ต้ อ งได้ ร ับ ความเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันก่อนเปิ ดสอน
1.6 หลัก สูต รที่ได้รบั ความเห็น ชอบหรืออนุ ม ตั ิจากสภามหาวิท ยาลัย หรือสภา
สถาบันแล้ว ต้องเสนอให้ สกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั ความเห็นชอบหรือ
อนุ มตั เิ พื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไม่ได้ดําเนินการตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
อาจจะไม่ได้รบั การพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร
1.7 เอกสารทีเ่ สนอ สกอ. ประกอบด้วย
1.7.1 หลักสูตรทีเ่ สนอต้องมีหวั ข้อและรายละเอียด การจัดทําเอกสารหลักสูตร
ตามที่ สกอ. กําหนด
1.7.2 แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรทีก่ รอกข้อมูลครบถ้วน โดยอธิการบดีลงนาม
รับรองความถูกต้องของข้อมูลทัง้ หมด พร้อมประทับตราสถาบันทุกหน้า
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1.7.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยทีเ่ ห็นชอบหรืออนุมตั หิ ลักสูตร
1.7.4 เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จํานวน 5 เล่มพร้อมแผ่นซีดบี นั ทึกข้อมูล
1.7.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือทีอ่ า้ งถึง อาทิระเบียบหรือข้อบังคับ
ให้จดั ทําเป็ นเอกสารผนวกแนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
1.8 ในกรณี ท่ีเอกสารหลักสูตรมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามที่สกอ.
และ สกอ. จะดําเนินการเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตรภายใน 120 วัน
2. ห ลั ก สู ต ร ป รับ ป รุ ง เป็ นการปรับ ปรุ ง ในสาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต ร อาทิ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญใน
หมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา
2.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ควรจะได้รบั การพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการ
่
ระดับ คณะ คณะกรรมการวิช าการมหาวิท ยาลัย หรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีห น้ าที่
พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็ นอย่างอื่น
2.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ก่อนเสนอ สกอ. ต้องได้รบั ความเห็นชอบหรืออนุ มตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ สกอ. กําหนด
2.4 หลัก สู ต รที่ ไ ด้ ร ับ ความเห็ น ชอบแล้ ว ต้ อ งเสนอให้ สกอ. ภายใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั ความเห็นชอบหรืออนุ มตั ิ เพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หาก
ไม่ ได้ดํ าเนิ น การตามระยะเวลาที่กํ าหนดอาจจะไม่ ได้รบั การพิจ ารณารับ ทราบหรือ รับ รอง
หลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
2.5 เอกสารทีเ่ สนอ สกอ. ประกอบด้วย
2.5.1 หลักสูตรทีเ่ สนอต้องมีหวั ข้อและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตร
ตามที่ สกอ. กําหนด และจัดทําตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง
2.5.2 แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรทีก่ รอกข้อมูลครบถ้วน โดยอธิการบดีลงนาม
รับรองความถูกต้องของข้อมูลพร้อมประทับตราสถาบันทุกหน้า
2.5.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยทีเ่ ห็นชอบหรืออนุ มตั หิ ลักสูตรฉบับปรับปรุง
2.5.4 เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจํานวน 5 เล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
(CD)
2.5.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือทีอ่ า้ งถึง อาทิระเบียบหรือข้อบังคับ
ให้จดั ทําเป็ นเอกสารผนวกแนบท้าย
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2.5.6 ในกรณีท่เี อกสารหลักสูตรมีความถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์ตามที่
สกอ. กําหนด และสกอ. จะดําเนินการเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
หรือรับรองหลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน
3. หลัก สูต รปรับ ปรุงเล็ก น้ อ ย เป็ นการปรับปรุงในระดับรายวิชาอาทิ การเปลีย่ นชื่อ
รายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชาการเพิม่ รายวิชาเลือกและการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไม่
กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
3.1 หลักสูตรปรับปรุงควรผ่านการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการระดั
่
บ
คณะ คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือคณะกรรมการทีม่ หี น้าทีพ่ จิ ารณา
แต่เรียกชื่อเป็ นอย่างอื่น
3.2 หลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนเสนอ สกอ. ต้องได้รบั ความเห็นชอบหรืออนุ มตั จิ าก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
3.3 เอกสารที่เสนอต้ อ งมีห ัว ข้อ และรายละเอีย ดสาระของหลัก สู ต รในส่ ว นที่
ต้องการปรับปรุงแก้ไขตามที่ สกอ. กําหนด
3.4 ให้ส ถาบัน อุดมศึกษาจัดทําเอกสารการปรับ ปรุงแก้ไขหลักสูต รและแจ้งให้
สกอ. รับทราบหรือรับรองเป็ นรายภาคการศึกษา
3.5 ในกรณีทห่ี ลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครัง้ ให้รวบรวมและสรุปจัดทํา
เป็ นเอกสารฉบับเดียว
3.6 ให้สง่ เอกสารตามข้อ 5 จํานวน 5 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
อนึ่ง การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง จะเป็ นไป
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า มหาวิท ยาลัย/สถาบันได้จดั ทําหลักสูต รสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร นโยบาย และ/หรือหลักเกณฑ์ท่กี ําหนดเท่านัน้ หากมิได้เป็ นไปตามเงือ่ นไขดังกล่าว
สกอ. ไม่อาจส่งหลักสูตรดังกล่าวไปให้สํานักงานก.พ.พิจารณารับรองคุณวุฒผิ สู้ ําเร็จการศึกษา
ตามหลัก สูต รเพื่อประโยชน์ ในการบรรจุและการแต่ งตัง้ ข้าราชการพลเรือน รวมทัง้ กํ าหนด
เงินเดือนทีค่ วรได้รบั และระดับตําแหน่งทีค่ วรแต่งตัง้
จากสาระเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ใิ นการนํ าเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อ สกอ.ดังได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า สกอ. ได้กําหนดแนวปฏิบตั ิในการนํ าเสนอหลักสูตรต่อ สกอ.
ประกอบด้วย
1. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรที่ไม่เคยเปิ ดสอนในระดับและสาขาวิชานัน้ มาก่อน) ต้อง
ดําเนินการดังนี้
1.1 ควรสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒ นาประเทศ และความต้องการ
กําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
1.2 ผ่านการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการระดั
่
บ คณะคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือคณะกรรมการทีม่ หี น้าทีพ่ จิ ารณาแต่เรียกชื่อเป็ นอย่างอื่น
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1.3 มี โ ครงสร้ า งและมาตรฐานตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด รวมทัง้ สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑ์ท่กี ระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (ถ้ามี)
1.4 มีศกั ยภาพและความพร้อมในการเปิ ดดําเนินการหลักสูตรทัง้ ด้านคณาจารย์
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและปั จจัยเกือ้ หนุนอืน่ ๆ
1.5 ได้รบั ความเห็นชอบหรืออนุ มตั ิจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันก่อน
เปิ ดสอน
1.6 ต้องเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่
ได้รบั ความเห็นชอบหรืออนุมตั เิ พือ่ พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร
1.7 เอกสารทีเ่ สนอ สกอ. เอกสารหลักสูตรต้องมีหวั ข้อและรายละเอียดการจัดทํา
เอกสารหลักสูตรตามที่ สกอ. กําหนด อธิการบดีลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทัง้ หมด
พร้อมประทับตราสถาบันทุกหน้ า สําเนามติสภามหาวิทยาลัยที่เห็นชอบหรืออนุ มตั ิหลักสูตร
เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จํานวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นซีดบี นั ทึกข้อมูล
1.8 หลักสูตรมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ สกอ.จะเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน
2. หลักสูตรปรับปรุงเป็ นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร ต้องดําเนินการ
ดังนี้
2.1 ควรได้รบั การพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการระดั
่
บคณะ คณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการทีม่ หี น้าทีพ่ จิ ารณาแต่เรียกชื่อเป็ นอย่างอื่น
2.2 ต้องได้รบั ความเห็นชอบหรืออนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.3 ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กําหนด
2.4 เสนอให้ สกอ. ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบหรืออนุมตั ิ
2.5 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด้วยเอกสาร
หลักสูตรต้องมีหวั ข้อและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่ สกอ. กําหนดอธิการบดี
ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทัง้ หมด พร้อมประทับตราสถาบันทุกหน้า สําเนามติสภา
มหาวิทยาลัยทีเ่ ห็นชอบหรืออนุ มตั หิ ลักสูตร เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จํานวน 5 เล่ม พร้อม
แผ่นซีดบี นั ทึกข้อมูล
2.6 หลักสูตรมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์สกอ.จะเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน
3. หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย เป็ นการปรับปรุงโดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและ
เนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะควรดําเนินการดังนี้
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3.1 ผ่านการพิจารณากลันกรองจากคณะ
่
กรรมการระดับ คณะคณะกรรมการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มหี น้ าที่พจิ ารณาแต่เรียกชื่อเป็ น
อย่างอื่น
3.2 ต้องได้รบั ความเห็นชอบหรืออนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
3.3 ต้องมีหวั ข้อและรายละเอียดสาระของหลักสูตรในส่วนทีต่ อ้ งการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ สกอ. กําหนด
3.4 ต้องจัดทําเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและแจ้งให้ สกอ. รับทราบหรือ
รับรองเป็ นรายภาคการศึกษา
3.5 ในกรณีทห่ี ลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครัง้ ให้รวบรวมและสรุปจัดทํา
เป็ นเอกสารฉบับเดียว
3.6 ให้สง่ เอกสารตามข้อ 5 จํานวน 5 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
การพัฒ นาหลัก สูต รของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏพิ บ ลู สงคราม
1. ความเป็ น มา
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ได้กําหนดให้สถาบัน
ราชภัฏทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ และมาตรา 7 กําหนดให้ม หาวิท ยาลัย เป็ น สถาบัน อุ ด มศึก ษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ที่
เสริมสร้างพลังปั ญญาของแผ่นดิน ฟื้ นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมปิ ั ญญาของท้องถิน่ สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยังยื
่ น
โดยมีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง ทําการสอน วิจยั ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงั คม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทะนุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิต ครูแ ละส่ง เสริม วิท ยฐานะครู และมีพ ัน ธกิจ หลัก 4 ด้าน (สํานั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2547) ได้แก่
1.1 เพิ่มคุณ ค่าการผลิต บัณ ฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํ ารุงศิล ปวัฒ นธรรมแบบบูรณาการโดยการน้ อ มนํ าคุ ณ ธรรม จริย ธรรมละความรู้ต ามแนว
พระราชดําริ
1.2 ผลิตบัณ ฑิตโดยเน้ นบัณ ฑิตนักปฏิบตั ิ ด้วยกระบวนการบูรณาการการ
วิจยั และพัฒนาแก้ไขปั ญหาท้องถิน่
1.3 สร้างองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตรทีส่ ามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบนั และ
การเปลีย่ นแปลงในอนาคต
1.4 จัดการระบบการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเอง เพื่อพัฒนา
องค์การอย่างยังยื
่ น
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จากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทัง้ 4 ด้านจะบรรลุเป้ าหมายได้ต้องอาศัยปั จจัยที่
สําคัญคือ หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรเป็ นเครื่องมือหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทีจ่ ะ
พัฒนาให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะเป็ นไปตามทีส่ งั คมต้องการ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน
6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เปิ ดสอนทัง้ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวม 62 หลักสูตร
2. กระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏพิ บ ลู สงคราม
เพื่อให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2558 มหาวิท ยาลัย จึงได้กําหนดขัน้ ตอนในการพัฒ นาและปรับ ปรุง
หลักสูตร ไว้ดงั นี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม, 2554)
2.1 การบรรจุหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
หลักสูตรทีจ่ ะเปิ ดดําเนินการได้ตอ้ งได้รบั การบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย และต้องสอดคล้องตามกรอบแนวทางที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
2.1.1 มีค วามสอดคล้องกับ นโยบายการผลิต บัณ ฑิต ของประเทศและของ
มหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2.1.2 สอดคล้องกับทิศทางการสนับสนุนด้านงบประมาณ
2.1.3 ศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2.1.4 ความพร้อ มด้านห้องเรียน สื่อการเรีย นการสอนและเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
2.1.5 ความพร้อมด้านระยะเวลาในการขออนุ มตั เิ ปิ ดสอนหลักสูตรต่าง ๆ นัน้
จะต้องดําเนินการให้ทนั เวลาที่คาดว่าจะเปิ ดสอนตามแผน และจะต้องจัดทําเอกสารหลักสูตร
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และควรมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบการพิจารณา หรือ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้าหรืองานวิจยั เพือ่ สนับสนุ นและอ้างอิง
2.2 การขออนุ มตั หิ ลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงมาก
การขออนุ มตั ิหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงมาก ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ต้องจัดทําเอกสารหลักสูตรที่มหี วั ข้อและรายละเอียด หลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
2.3 การขออนุ มตั หิ ลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
การขออนุ ม ตั ิห ลัก สูต รปรับ ปรุงเล็ก น้ อ ย หมายถึง การขออนุ ม ตั ิป รับ ปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไม่มผี ลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตรเดิมที่ได้รบั อนุ มตั ิแล้ว เช่น
การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขของหลักสูตร การเพิม่ หมวดวิชา การเปลีย่ นแปลงรายวิชาในหมวดวิชา
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เลือก โดยผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรจะต้องจัดทําเอกสารหลักสูตรตามแบบฟอร์มการขอปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
2.4 ขัน้ ตอนการจัดทําและเสนอเอกสารหลักสูตร
2.4.1 การร่างหลักสูตร ให้ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ร่างหลักสูตรโดยคณบดีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรณีเป็ นหลักสูตรสาขาวิชาร่วมระหว่างคณะ ให้อธิการบดี
เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการก่อนดําเนินการจัดทํา (ร่าง) เอกสารหลักสูตร มคอ.2 ตามแบบฟอร์ม
ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด และส่งให้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรพิจารณาต่อไป
2.4.2 การวิพากษ์หลักสูตร ให้ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร โดยให้อธิการบดีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการก่อนดําเนินการวิพากษ์หลักสูตร
และส่งให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาต่อไป
2.4.3 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องระดับคณะ ให้
ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร เสนอเอกสารหลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น การเรีย บร้ อ ยแล้ ว ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรสาขาวิชาร่วมระดับ
บัณฑิตศึกษา)
ภายหลังการพิจ ารณา หากมีข้อ เสนอแนะ ให้ผู้รบั ผิด ชอบหลัก สูต รแก้ไข
เอกสารให้เรียบร้อย ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขัน้ ตอนต่อไป
2.4.4 การเสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งระดั บ
มหาวิทยาลัย การเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงมาก ทีผ่ า่ นความเห็นชอบคณะกรรมการ
ประจําคณะแล้วต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย ทัง้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ให้เสนอเอกสารหลักสูตร ส่งไปทีง่ านส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กอง
มาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ กลันกรอง
่
และ
พิจ ารณาให้ก ารจัด ทํ า เอกสารหลัก สู ต ร การใช้คํ า หรือ ภาษามีค วามถู ก ต้ อ ง ก่ อ นเสนอให้
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาประกอบด้วย
1) คณะกรรมการจัดการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี/คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ให้คณะ/สาขาวิชา เสนอต้นฉบับเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) จํานวน 1 ชุด ไปที่
งานส่งเสริม การพัฒ นาหลัก สูต ร กองมาตรฐานวิช าการและประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาเพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องก่อน หากมีการแก้ไขงานจะแจ้งให้แก้ไขให้แล้วเสร็จ แล้วให้ทํา
สําเนาเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) จํานวน 25 ชุด เพือ่ นําเข้าพิจารณาในวาระการประชุม
ภายหลังการพิจารณา งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา จะสรุปมติท่ปี ระชุมแจ้ง คณะ/สาขาวิชาเจ้าของหลักสูตรทราบ
และดําเนิ น การปรับ แก้ไขเอกสาร (กรณี ท่ีมีมติให้แก้ไขโดยให้แก้ไขภายใน 15 วัน หากพ้น
กําหนดให้ถอื ว่าผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรมิประสงค์จะดําเนินการต่อไป และหากประสงค์จะขออนุมตั ิ
หลักสูตรเดิมจะต้องเสนอใหม่อกี ครัง้ )
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2) สภาวิช าการมหาวิท ยาลัย ให้ค ณะ/สาขาวิช า ส่ ง ต้ น ฉบับ เอกสาร
หลักสูตร (มคอ.2) จํานวน 1 ชุดไปทีง่ านส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องก่อน หากมีการแก้ไขให้แก้ไขให้
แล้วเสร็จ แล้วทําสําเนาเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) จํานวน 19 ชุด ส่งที่งานส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนํ าเข้าพิจารณาในวาระการ
ประชุมสภาวิชาการ
ภายหลังการพิจารณา ให้คณะ/สาขาวิชาดําเนินการปรับแก้ไขเอกสาร (กรณีท่ี
มีมติให้แก้ไขโดยให้แก้ไขภายใน 15 วัน หากพ้นกําหนดให้ถอื ว่าผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรมิประสงค์
จะดําเนินการต่อและหากประสงค์จะขออนุมตั หิ ลักสูตรเดิมจะต้องเสนอใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง)
3) สภามหาวิทยาลัย ให้คณะ/สาขาวิชาส่งไฟล์หลักสูตร (มคอ.2) แบบ
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอีย ดของหลักสูต ร (มคอ.02-06) อย่างละ 1 ชุด ไปที่งาน
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ถูกต้องก่อน หากมีการแก้ไขให้แก้ไขให้แล้วเสร็จ และส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์ ทีง่ าน
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ จัดทําเล่ม
เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ตามจํานวนของคณะกรรมการ และนําเข้าพิจารณาในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ภายหลังการพิจารณา ให้คณะ/สาขาวิชาดําเนินการปรับแก้ไขเอกสาร (กรณีท่ี
มีมติให้แก้ไขโดยให้แก้ไขภายใน 15 วัน หากพ้นกําหนดให้ถอื ว่าผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรมิประสงค์
จะดําเนินการต่อไปและหากประสงค์จะขออนุมตั หิ ลักสูตรเดิมจะต้องเสนอใหม่อกี ครัง้ )
ดังนัน้ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จทันตามทีส่ กอ.กําหนด ให้คณะ/
สาขาวิชาผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรรีบปรับแก้ไขเอกสารหลักสูตรให้ถูกต้องตามมติท่ปี ระชุมสภา
มหาวิท ยาลัย และส่งไฟล์ไปยังงานส่งเสริม การพัฒ นาหลักสูต ร กองมาตรฐานวิช าการและ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน 2 สัป ดาห์นั บ จากวัน ที่ส ภามหาวิท ยาลัย มีม ติเห็น ชอบ
หลัก สูต ร เพื่อ งานส่งเสริม การพัฒ นาหลัก สูต ร กองมาตรฐานวิช าการและประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาจัดทําเล่มเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.02-06) เพือ่ จัดส่งให้กบั สกอ. ในการรับรองรับทราบหลักสูตร
2.4.5 การเสนอหลักสูตรต่อสกอ. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กบั สกอ.รับรอง/รับทราบภายใน 30 วัน
นับจากวันทีส่ ภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ในกรณีทเ่ี อกสารหลักสูตรยังมีขอ้ แก้ไข สกอ.จะประสานมายังงานส่งเสริมการ
พัฒ นาหลักสูต ร กองมาตรฐานวิช าการและประกัน คุณ ภาพการศึกษาเพื่อดําเนิ นการแก้ไข
เอกสารหลักสูตรดังกล่าว โดยงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกัน
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คุณ ภาพการศึก ษา จะประสานผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรในดําเนิ นการร่วมกันเพื่อแก้ไขเอกสาร
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสกอ. ก่อนจัดทําเล่มสมบูรณ์ไปให้กบั สกอ.พิจารณาอีกครัง้
กรณี ท่ี เ อกสารหลัก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แ ล้ ว สกอ.จะ
ดําเนินการเสนอให้กรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับรอง/รับทราบหลักสูตรภายใน 120 วัน
นับจากวันที่ทางสกอ.ได้รบั หลักสูตรดังกล่าว และแจ้งผลการรับรอง/รับทราบหลักสูตรมายัง
มหาวิทยาลัย
2.4.6 การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ภายหลังที่
สกอ.รับรอง/รับทราบหลักสูตรแล้วจะเสนอสํานักงาน ก.พ. พิจารณาประเมินค่าหลักสูตร และ
สกอ.จะแจ้งผลการพิจารณาของสํานักงาน ก.พ.กลับมายังมหาวิทยาลัยทราบ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)

สํานักงาน ก.พ.
(รับรองคุณวุฒ)ิ

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)
สภาวิชาการ
(พิจารณาให้ความเห็น)
คณะกรรมการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
/บัณฑิตวิทยาลัย(พิจารณา/ตรวจสอบ)

แจ้งให้ผรู้ บั ผิดชอบแก้ไข
หลักสูตรตาม สกอ.
กองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
(ตรวจสอบความถูกต้อง)

คณะกรรมการประจําคณะ
(พิจารณา/ตรวจสอบ)
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
(ยกร่าง/ตรวจสอบ)

เอกสารรายละเอียด
หลักสูตร

ภาพ 1 ขัน้ ตอนการขออนุมตั หิ ลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
(ทีม่ า : กองบริการการศึกษา, 2554)
จากสาระเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรทัง้ หมดให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 รวมถึงควบคุมคุณภาพการศึกษาเพื่อให้
หลักสูตรให้มคี ุณภาพและมาตรฐานเป็ นไปเกณฑ์ของ สกอ. และให้เป็ นทีย่ อมรับของชุมชนและ
สังคม
การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในระดับ อุด มศึก ษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) ได้กล่าวว่า ภายหลังที่หลักสูตรได้
พัฒนาและปรับปรุงให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณ วุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ แล้วยังจะต้องดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ตามภารกิจหลักทีม่ หาวิทยาลัยจะต้องปฏิบตั ิ มี 4 ประการ คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจยั
3) การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และ4) การทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการ
ตามภารกิจ 4 ประการดังกล่าว ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานทีเ่ ป็ นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ
มาตรฐานการอุดมศึกษาในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องดําเนินการให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการ
ประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบ ัติราชการตามมิติด้านต่ าง ๆ ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ นต้น และ
ได้กาํ หนดตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณ และตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพ ไว้ดงั นี้
ตัว บ่งชี้เชิ งคุณ ภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็ นข้อ ๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชี้เป็ น 5 ระดับ มีคะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทงั ้ การนับจํานวนข้อ
และระบุวา่ ผลการดําเนินงานได้กข่ี อ้ ได้คะแนนเท่าใด กรณีทไ่ี ม่ดาํ เนินการใด ๆ หรือดําเนินการ
ไม่ครบทีจ่ ะได้ 1 คะแนน ให้ถอื ว่าได้ 0 คะแนนและการประเมินโดยกําหนดการให้คะแนนตามที่
ได้ ค ณะหรือ สถาบัน ดํ า เนิ น การและกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจ ารณาผลการ
ดําเนินการนัน้ ๆ ร่วมกันก่อนทีจ่ ะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0 – 5
ตัว บ่ง ชี้เ ชิ ง ปริ ม าณอยู่ใ นรูป ของร้อ ยละหรือ ค่า เฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็ นคะแนนระหว่ า ง 1 ถึง 5 โดยเป็ นค่ า ต่ อ เนื่ อ ง (มีจุ ด ทศนิ ย ม) สํา หรับ การแปลงผลการ
ดํ า เนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี้ (ซึ่ ง อยู่ ใ นรูป ร้อ ยละหรือ ค่ า เฉลี่ย ) เป็ นคะแนนทํ า โดยการเที ย บ
บัญญัตไิ ตรยางศ์ โดยทีแ่ ต่ละตัวบ่งชีจ้ ะกําหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ทีค่ ดิ เป็ นคะแนนเต็ม 5 ไว้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาโดยให้พจิ ารณาเพิม่ เติมในสาระทีเ่ กีย่ วข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.
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2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทัง้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ทัง้ นี้ ได้กําหนดให้มีก ารประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน 3 ระดับ โดยมีองค์ป ระกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษาและเพิม่ เติมด้าน
อื่นๆ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการพัฒนาตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทัง้ ระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินการไปพร้อมกัน หากเป็ นตัวบ่งชีท้ เ่ี น้นกระบวนการจะต้องมี
การประเมิน ผลลัพ ธ์ภ ายใต้ก ารดําเนิ น การตามตัว บ่ งชี้ก ระบวนการดัง กล่ าวด้ว ย (Process
Performance) ซึง่ ได้กาํ หนดหลักการพัฒนาไว้ดงั นี้
1. การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดับ หลัก สู ต ร ประกอบด้ ว ย 6
องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบ
ที่ 3 นัก ศึกษา องค์ป ระกอบที่ 4 อาจารย์องค์ป ระกอบที่ 5 หลักสูต รการเรีย นการสอน การ
ประเมินผู้เรีย น และองค์ป ระกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษาการวาง
ระบบกระบวนการจัด การเรียนการสอน จํานวนอาจารย์ต่ อนัก ศึกษาในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจยั ของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทัง้ คุณภาพบัณฑิต ซึ่ง
จะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพมิ พ์และเผยแพร่ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ถือ
ว่าสําคัญทีส่ ดุ มีหลักการดังต่อไปนี้
1.1 เป็ นการประกันคุณ ภาพการจัดการศึกษา ว่าหลักสูตรได้ดําเนินการเป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้
พิจารณาองค์ประกอบทีส่ าคัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เพือ่ ให้สามารถผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพ
1.2 เชื่อมโยงกับ ตัว บ่ งชี้ก ารดําเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒ ิระดับ อุด ม
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน ซึง่
สกอ.ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.3 ตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับคุณวุฒติ ําแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ตวั บ่งชีเ้ ชิงคุณภาพ
ที่เน้ นกระบวนการจะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียด
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ของคาถามที่จ ะเป็ น แนวทางให้แ ก่ ผู้ป ระเมิน เพื่อ ให้ส ามารถนํ าไปพิจ ารณาตามบริบ ทของ
สถาบันได้และได้กําหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับสําหรับผูป้ ระเมินและผูร้ บั การ
ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
1.4 สถาบันอุดมศึกษา สามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยมีการดําเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ทัง้ นี้ทุก
ระบบ ต้องได้รบั การเห็นชอบจากสภาสถาบัน และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ อุ ด มศึก ษา พิจารณาให้ค วามเห็น ชอบและให้มีก ารจัด ส่งผลการประเมิน พร้อ มข้อ มูล
พื้นฐานให้กบั สกอ. เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ หลัก สูต รที่เทีย บเคีย งได้เช่น ผลการประเมิน หลัก สูต รของ AUN QA ผลการประเมิน
หลักสูตรวิชาชีพที่ได้รบั การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติเช่น AACSB (สาหรับ
หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (สาหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตร
ทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมินเป็ นประจําและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ
2. การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ คณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั องค์ประกอบที่ 3การบริการ
วิชาการองค์ประกอบที่ 4 การทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการ
ดําเนิ น งานของคณะ เพื่อสนับ สนุ น การจัด การเรียนการสอนของแต่ ละหลักสูต รที่ค ณะดูแ ล
รวมทัง้ กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจยั การบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพของคณะ
3. ก าร ป ร ะกั น คุ ณ ภาพก าร ศึ ก ษ าภาย ใน ร ะดั บ ส ถาบัน ประกอบด้ ว ย 5
องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั องค์ประกอบที่
3การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5
การบริห ารจัด การ ตัว บ่ ง ชี้แ ละเกณฑ์ ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในระดับ สถาบัน
พิจารณาให้เป็ นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหาร
จัดการมาตรฐาน ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการ
ผลิตบัณฑิต ด้านการวิจยั ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ด้านการทํานุ บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทัง้ นี้ ควรมุ่งเน้ นการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุ นการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ล ะคณะ โดยครอบคลุ มในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อควบคุมคุณภาพ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะและระดับสถาบันให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ผ้ี ลการบริหารจัดการหลักสูตรทีไ่ ด้คุณภาพตามมาตรฐาน
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การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะนํ าไปสู่การกําหนดแนวทางและ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปี ทเ่ี ป็ น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ สกอ. ทุกปี การศึกษาตลอดจนเพื่อรองรับการติดตาม
่ อ
ตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่ งครัง้ ในทุกสามปี ตามกฎกระทรวงฯ รวมทัง้ การสร้างความมันใจต่
สังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผูเ้ รียนมีงานทํา ผูเ้ รียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ และเพื่อ ประกอบการพิจ ารณาขึ้น ทะเบีย นหลัก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุฒ ิระดับ อุ ด มศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยกระบวนการและวิธีก ารประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ ได้กําหนดแนว
ทางการจัดกระบวนการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณ ภาพ ประกอบด้วย 4
ขัน้ ตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนิ น งานและเก็บ ข้อ มูล (Do) การประเมิน คุ ณ ภาพ
(Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริม่ กระบวนการวางแผนการประเมินตัง้ แต่ต้นปี การศึกษา โดยนํ าผลการ
ประเมินปี ก่อนหน้านี้มาใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนมิถุนายน กรณี
ใช้ระบบเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษาแบบเดิมหรือตัง้ แต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิ ด-ปิ ดภาค
การศึกษาตามอาเซียน
D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตัง้ แต่ต้นปี การศึกษา คือ
เดือนที่ 1–เดือนที่ 12 ของปี การศึกษา (เดือนมิถุนายน–พฤษภาคม ปี ถดั ไปหรือเดือนสิงหาคม–
กรกฎาคม ปี ถดั ไป)
C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่าง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปี การศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับ ปรุ ง และดํ า เนิ น การปรับ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น โดย
คณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน โดยนํ าข้อเสนอแนะและผล
การประเมิน ของคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพภายในมาวางแผนปรับ ปรุงการดําเนิ น งาน
(รวมทัง้ ข้อ เสนอแนะของสภามหาวิท ยาลัย ) มาจัด ทําแผนปฏิบ ัติก ารประจําปี แ ละเสนอตัง้
งบประมาณปี ถดั ไปหรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี หรืองบประมาณ
พิเศษก็ได้
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แนวคิ ด ทฤษฎีเกี่ย วกับ การพัฒ นาหลัก สูต ร
1. ความหมายของหล กั สูต ร หลักสูตร เป็ นคําที่มคี วามหมายยืดหยุ่น โดยมีนัก
การศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสูตรแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อความเข้าใจ บริบท
และตามแนวความคิดไว้ดงั นี้
ธํารง บัวศรี (2542 : 6) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้วา่ หลักสูตร คือ แผนซึง่ ได้
ออกแบบจัดทําขึน้ เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม และมวลประสบการณ์ใน
แต่ละโปรแกรมการศึกษาเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดมุง่ หมายกําหนดไว้
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2542 : 25) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร
มีความหมาย 3 ประการ คือ หลักสูตรเป็ นศาสตร์ท่มี ที ฤษฎี หลักการและการนํ าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเป็ นระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและ
เป็ นแผนการจัดการเรียนการสอน ทีม่ ุ่งประสงค์จะอบรมฝึ กฝนผูเ้ รียนให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
ต้องการ
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 19) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร คือ
มวลประสบการณ์ทจ่ี ดั ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาเพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ ทักษะ เจตคติ
และพฤติก รรมตามจุ ด หมายที่กํ า หนดไว้ในหลัก สูต ร มีอ งค์ป ระกอบที่สํา คัญ คือ หลัก การ
จุดหมาย โครงสร้างแนวดําเนินการ และการวัดผลประเมินผล เนื่องจากหลักสูตรเป็ นเพียงแนว
ปฏิบตั กิ ารกว้าง ๆ มิได้ระบุรายละเอียดของการปฏิบตั ิ จึงจําเป็ นจะต้องแปลงหลักสูตรไปสู่การ
สอน ด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรูโ้ ครงสร้างเนื้อหาวิชาและ
แผนการสอนจึงจะสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงได้
วิชยั ประสิทธิ ์วุฒเิ ชช์ (2544 : 44) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร คือ
มวลประสบการณ์ทจ่ี ดั ให้กบั ผูเ้ รียน โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นขัน้ ตอนไว้ในเอกสาร
เพือ่ เป็ นแม่บทในการจัดการเรียนการสอนตามระดับชัน้
รุจริ ์ ภู่สาระ (2545 : 1) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร คือ แผนการ
เรียนประกอบด้วยเป้ าหมาย และจุดประสงค์เฉพาะทีจ่ ะนําเสนอและจัดการเนื้อหา ซึง่ จะรวมถึง
แบบของการเรียนการสอนตามจุดประสงค์ และท้ายที่สุดจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ของการ
เรียน
สุนีย์ ภู่พนั ธ์ (2546 : 9-14) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 7 ประการดังนี้
1) หลักสูตรในฐานะทีเ่ ป็ นวิชาและเนื้อหาสาระทีจ่ ดั ให้แก่ผเู้ รียน
2) หลักสูตรในฐานะทีเ่ ป็ นเอกสารหลักสูตร
3) หลักสูตรในฐานะทีเ่ ป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะให้แก่ผเู้ รียน
4) หลักสูต รในฐานะแผนสําหรับ จัด โอกาสการเรีย นรู้ห รือประสบการณ์ ท่ี
คาดหวังแก่นกั เรียน
5) หลักสูตรในฐานะทีเ่ ป็ นมวลประสบการณ์
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6) หลักสูตรในฐานะทีเ่ ป็ นจุดหมายปลายทาง
7) หลักสูตรในฐานะทีเ่ ป็ นระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน
จากสาระเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตรจากนักการศึกษาที่ได้นําเสนอมาข้างต้น
สรุปได้ว่า หลักสูตรหมายถึง แผนหรือโครงการที่ออกแบบไว้เพื่อกําหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา
กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลลัพธ์ของการเรียน
2. องค์ป ระกอบของหล กั สูต ร นับว่ามีความสําคัญยิง่ ที่จะทําให้หลักสูตรมีความ
สมบูรณ์ได้มนี กั การศึกษาเสนอไว้ ดังนี้
ธํารง บัวศรี (2542 : 8-9) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักสูตรไว้ว่ามีองค์ประกอบที่
สําคัญและขาดไม่ได้ ได้แก่
2.1 เป้ าป ระสงค์ แ ละน โยบ ายการศึ ก ษ า (Education Goals and Policies)
หมายถึงสิง่ ทีร่ ฐั ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
2.2 จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึงผลส่วนรวมที่ต้องการให้
เกิดแก่ผเู้ รียน หลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว
2.3 รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะ
และแผนผังทีแ่ สดงการแจกแจงวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์
2.4 จุดประสงค์ข องวิช า (Subject Objectives) หมายถึงผลที่ต้องการให้เกิดแก่
ผูเ้ รียนหลังจากทีไ่ ด้เรียนวิชานัน้ ไปแล้ว
2.5 เนื้ อ หา (Content) หมายถึ ง สิ่ง ที่ ต้ อ งการให้ ผู้ เ รีย นได้ เ รีย นรู้ ทัก ษะและ
ความสามารถทีต่ อ้ งการให้มรี วมทัง้ ประสบการณ์ทต่ี อ้ งการให้ได้รบั
2.6 จุดประสงค์ของการเรียนรู้ (Instructional Objectives) หมายถึงสิง่ ที่ต้องการ
ให้ ผูเ้ รียนได้เรียนรู้ ได้มที กั ษะและความสามารถ หลังจากทีไ่ ด้เรียนรูเ้ นื้อหากําหนดไว้
2.7 ยุ ท ธศาสตร์ก ารเรีย นการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีก าร
จัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมและมีหลักเกณฑ์ เพือ่ ให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้
2.8 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการประเมินผลการเรียนรูเ้ พื่อใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร
2.9 วั ส ดุ ห ลั ก สู ต รแ ล ะสื่ อ ก ารเรี ย น ก ารส อ น (Curriculum Materials and
Instructional media) หมายถึงเอกสารสิง่ พิมพ์ แผ่นฟิ ล์ม แถบวีดทิ ศั น์ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมทัง้ อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ศศิธร ขันติธรางกูล (2550 : 5) กล่าวว่า วิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะช่วยกําหนดองค์ประกอบ
ของหลัก สู ต รคื อ การพิ จ ารณาประเด็ น สํ า คัญ ของการตัด สิน สิ่ง ที่ เ ป็ นความต้ อ งการใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งรวมถึงหลักการเรียนรู้ ธรรมชาติของผูเ้ รียนและธรรมชาติของ
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ความรู้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีการดังกล่าว องค์ประกอบที่สําคัญของหลักสูตร คือ เป้ าหมายและ
จุดประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา ประสบการณ์การเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล
สุ มิต ร คุ ณ ากร (2550 : 9) กล่ า วว่ า หลัก สูต รประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบของ
หลักสูตร 4 องค์ประกอบได้แก่
1) ความมุง่ หมาย (Objective)
2) เนื้อหา (Content)
3) การนําหลักสูตรไปใช้ (Curriculum implementation)
4) การประเมินผล (Evaluation)
ฆนัท ธาตุทอง (2551 : 9-10) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสูตรโดยทัวไปแล้
่
วมี
4 องค์ป ระกอบ คือ ความมุ่งหมาย (Objective) เนื้อหาวิช า (Content) การนํ าหลักสูตรไปใช้
(Curriculum Implementation) การประเมินผล (Evaluation)
จากสาระเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรจากนักการศึกษาทีไ่ ด้นําเสนอมาข้างต้น
สรุป ได้ว่า องค์ป ระกอบหลัก จะประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมายของหลักสูต ร เนื้ อหาสาระของ
หลักสูตร การนํ าหลักสูตรไปใช้หรือการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อในการ
ปรับปรุงต่อไป
3. การพัฒ น าหลัก สู ต ร นั ก วิช าการหลายท่ า นได้ให้ค วามหมายของการพัฒ นา
หลักสูตร ดังนี้
พิสมัย ถีละแก้ว (2541 : 7) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรมี 2 ลักษณะ คือ 1) การ
ปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรเดิมทีม่ อี ยู่แล้วให้ดขี น้ึ มีความสมบูรณ์
และเหมาะสมยิง่ ขึน้ 1) การเปลีย่ นแปลงหลักสูตร หมายถึง การสร้างหลักสูตรใหม่ขน้ึ มาใช้แทน
หลักสูตรเดิมซึง่ จะแตกต่างจากหลักสูตรเดิมทัง้ ระบบ
ไชยรัตน์ ปรานี (2547 : 27) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรมีความหมายกว้างขวาง
ครอบคลุมงานหลายมิตขิ องการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่
1) การวางแผนหลักสูตร จัดทําหลักสูตรหรือยกร่างหลักสูตรประกอบด้วย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน การกําหนดจุดมุ่งหมาย การกําหนดเนื้อหาสาระ และประสบการณ์
เรียนรู้ การกําหนดการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
2) การนํ าหลักสูตรไปใช้หรือการนํ าหลักสูตรไปสู่การปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
การจัดทําวัสดุหลักสูตรต่าง ๆ ทีช่ ่วยให้ผใู้ ช้หลักสูตรสามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การผลิต และการใช้ส่ือ การสอนต่ า ง ๆ การเตรีย มบุ ค ลากร การบริห ารหลัก สู ต ร และการ
ดําเนินการสอนตามหลักสูตร
3) การประเมิน หลัก สูต รประกอบด้ว ยการประเมิน เอกสารหลัก สูต ร การ
ประเมินการใช้หลักสูตร การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรทัง้ ระบบ
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ศศิธร ขันติธรางกูร (2550 : 69-88) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีคําที่
จะต้องทําความเข้าใจให้เกิดความชัดเจน อยู่ 3 คํา ได้แก่ กระบวนการ คําว่า การพัฒนา และคํา
ว่าหลักสูตร ซึง่ ทุกคํานี้ ตามทัศนะของคนทัวไปถื
่ อเป็ นคําทีส่ ามารถเข้าใจได้งา่ ย ดังนี้
กระบวนการ หมายถึง ขัน้ ตอนของการดําเนินงานใดทีต่ ่อเนื่องกันโดยมีลําดับ
ทีช่ ดั เจน
การพัฒ นา หมายถึง การเปลี่ย นแปลงหรือการดําเนิ น งานต่ าง ๆ ให้ดีข้นึ
กว่าเดิม
หลัก สู ต ร หมายถึ ง สิ่ ง ที่ กํ า หนดขึ้ น อัน จะได้ แ ก่ กิ จ กรรม เนื้ อ หาวิ ช า
ประสบการณ์ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ทีโ่ รงเรียนจัดให้แก่นกั เรียน
ทาบา (Taba , 1962 : 82 อ้ า งถึ ง ใน ชั ย วัฒ น์ สุ ท ธิ ร ัต น์ , 2556 : 74) ได้ ใ ห้
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า หมายถึง การเปลีย่ นแปลงหลักสูตรเดิมให้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ ใน
ด้านการวางจุ ด มุ่ งหมาย การจัด เนื้ อ หา การเรีย นการสอน การวัด ผลประเมิน ผลและอื่น ๆ
เพือ่ ให้บรรลุตามจุดมุง่ หมายทีไ่ ด้วางไว้
จากสาระเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรจากนักการศึกษาทีไ่ ด้นําเสนอมาข้างต้น สรุปได้
ว่าการพัฒนาหลักสูตรมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การทําหลักสูตรทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้ดขี น้ึ หรือสมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึน้ หรือเป็ นการปรับปรุงหลักสูตร และ 2) การสร้างหลักสูตรขึน้ มาใหม่ใช้แทนหลักสูตรเดิม
4. ขัน้ ตอนการพัฒ นาหลัก สูต ร
การดําเนินงานใด ๆ ก็ตามจําเป็ นต้องมีขนั ้ ตอนการทํางาน การพัฒนาหลักสูตรก็
เช่นเดียวกันถ้าต้องการให้งานสําเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพจําเป็ นต้องอาศัยกระบวนการการพัฒ นาหลัก สูต ร ซึ่งกระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รเป็ น รูป แบบการพัฒ นาหลัก สูต รที่
จัดลําดับขัน้ ตอนการดําเนินงานไว้ต่อเนื่ องกันอย่างมีระเบียบแบบแผน มีเหตุ ผลและมีความ
เป็ นไปได้ มีนกั การศึกษาได้เสนอกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรไว้ ดังนี้
ทาบา (Taba, 1962 อ้า งถึ ง ใน วิช ัย วงษ์ ใ หญ่ , 2554 : 49 - 53) ได้ ก ล่ า วถึ ง
ขัน้ ตอนในการพัฒนาหลักสูตรทีต่ อบสนองความต้องการของผูเ้ รียนตามความเชื่อทีว่ ่าผูเ้ รียนมี
พืน้ ฐานแตกต่างกัน โดยได้กาํ หนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) วินิจฉัยความต้องการ : สํารวจสภาพปั ญหา ความต้องการ จําเป็ นต่างๆ
ของสังคมและผูเ้ รียน
2) กําหนดจุด มุ่งหมาย : หลังจากได้วินิ จฉัย ความต้องการของสังคมและ
ผูเ้ รียนแล้วจะกําหนดจุดมุง่ หมายทีต่ อ้ งการให้ชดั เจน
3) คัด เลือ กเนื้ อ หาสาระ : จุ ด มุ่งหมายที่กํ าหนด แล้ว จะช่ ว ยในการเลือ ก
เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย วัย ความสามารถผูเ้ รียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือ
ได้สาํ คัญต่อการเรียนรู้
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4) จัด เนื้ อ หาสาระ : เนื้ อ หาสาระที่เลือ กได้ย ัง ต้อ งจัด โดยคํ า นึ งถึงความ
ต่อเนื่องและความยากง่ายของเนื้อหา วุฒภิ าวะ ความสามารถและความสนใจของผูเ้ รียน
5) คัด เลือ กประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ : ครูผู้ส อนหรือ ผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งจะต้อ ง
คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
6) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ : ประสบการณ์การเรียนรูค้ วรจัดโดยคํานึงถึง
เนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง
7) กําหนดสิง่ ทีจ่ ะประเมินและวิธกี ารประเมินผล : ตัดสินใจว่าจะต้องประเมิน
อะไรเพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ และกําหนดด้วยว่าจะใช้วธิ ี
ประเมินผลอย่างไร ใช้เครือ่ งมืออะไร
ราล์ฟไทเลอร์ (อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์, 2556 : 77- 80) ได้กําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรไว้ดงั นี้
1) การกําหนดจุดมุง่ หมาย ต้องอาศัยข้อมูลพืน้ ฐานจากแหล่งต่าง ๆ 3 แหล่ง
ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลด้านเนื้อหาวิชา แหล่งข้อมูลทางสังคม และแหล่งข้อมูลด้านตัวผูเ้ รียน
แล้วนํ าข้อมูลนัน้ มาประมวลเข้าด้วยกันจนเป็ นจุดมุง่ หมายกว้าง ๆ ของหลักสูตร แล้วกลันกรอง
่
ออกมาให้ชดั เจนหรือแท้จริงในการพัฒนาหลักสูตร
2) การเลือกและจัดประสบการณ์ เรียนรู้ มีการพิจารณาเลือกประสบการณ์
เรียนรูไ้ ว้ดงั นี้
2.1) ผูเ้ รียนควรมีโอกาสฝึ กพฤติกรรมและเรียนรูเ้ นื้อหาตามทีร่ ะบุไว้ใน
จุดมุง่ หมาย
2.2) กิจ กรรมและประสบการณ์ นั น้ ควรจะทํ าให้ผู้เรีย นพึง พอใจที่จ ะ
ปฏิบตั ติ ามพฤติกรรมทีไ่ ด้ระบุไว้
2.3) กิจกรรมและประสบการณ์ นัน้ ควรอยู่ในขอบข่ายความพอใจที่พงึ
ปฏิบตั ไิ ด้
2.4) กิจกรรมและประสบการณ์หลาย ๆ ด้านของการเรียนรูอ้ าจนํ าไปสู่
จุดมุง่ หมายทีก่ าํ หนดไว้เพียงข้อเดียว
2.5) กิจกรรมและประสบการณ์ เรีย นรู้เพีย งหนึ่ งอย่างอาจตอบสนอง
จุดมุง่ หมายหลายข้อ
นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาการจัดประสบการณ์ เรีย นรู้ให้ส มั พัน ธ์กบั เวลา
เนื้อหา ความต่อเนื่อง การจัดช่วงลําดับ การบูรณาการด้วย
3) การประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตาม
จุดมุง่ หมายทีก่ าํ หนดไว้หรือไม่ สมควรปรับแก้ไขส่วนใด
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ธํารง บัวศรี (2542 : 152) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้
ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
2) กําหนดจุดมุง่ หมาย
3) กําหนดโครงสร้างของหลักสูตร
4) กําหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร
5) เลือกเนื้อหา
6) กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
7) กําหนดประสบการณ์การเรียนรู้
สงัด อุทรานันท์ (2532 : 38-43) ได้เสนอขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตร 7 ขัน้ ตอน
ดังนี้
1) การกํ า หนดข้อ มู ล พื้น ฐาน เป็ นกระบวนการที่มีค วามสํา คัญ และเป็ น
ขัน้ ตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทราบถึงสภาพปั ญหาความต้องการของสังคมและ
ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดหลักสูตรให้สนองกับความต้องการและสามารถแก้ไขปั ญ หา
ต่ างๆ ได้ข้อมูลพื้น ฐานของหลักสูต ร คือข้อมูล ทางด้านประวัติแ ละปรัช ญาการศึก ษาข้อมูล
เกี่ย วกับ ผู้เรีย น และทฤษฎีก ารเรีย นรู้ข้อ มู ล ทางสังคมและวัฒ นธรรม และข้อ มู ล เกี่ย วกับ
ธรรมชาติของเนื้อหา
2) การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็ นขัน้ ตอนที่กระทําหลังจากได้
วิเคราะห์และได้ทราบถึงสภาพปั ญหาตลอดจนความต้องการต่าง ๆ การกําหนดจุดมุง่ หมายของ
หลักสูตรนัน้ เป็ นการมุง่ แก้ปัญหาและสนองความต้องการทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3) การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนทีจ่ ํานํ ามาจัดไว้ใน
หลักสูตรจะต้องผ่านการพิจารณากลันกรองถึ
่
งความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดหมายของ
หลักสูตรทีก่ าํ หนดไว้
4) การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล ขัน้ นี้มุ่งที่จะหาเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลว่าจะวัดและประเมินอะไรบ้างจึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือ
จุดมุง่ หมายของหลักสูตร
5) การทดลองใช้ห ลักสูต ร ขัน้ ตอนนี้ มุ่งศึกษาหาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
ต่างๆ ของหลักสูตรหลังจากได้มกี ารร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ทัง้ นี้เพื่อหาวิธกี ารแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตรให้ดยี งิ่ ขึน้
6) การประเมินผลการใช้หลักสูตร หลังจากได้มกี ารยกร่างหลักสูตรหรือได้
ทําการทดลองใช้ห ลักสูต รแล้ว ก็ควรที่จะประเมิน ผลการใช้ว่าเป็ น อย่างไร มีส่ว นไหนที่ค วร
ปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนนํา ออกไปใช้จริง ๆ ต่อไป
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7) การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขก่ อ นนํ า ไปใช้ หลัง จากที่ ไ ด้ มีก ารตรวจสอบและ
ประเมินผลเบือ้ งต้นแล้วหากพบว่าหลักสูตรมีขอ้ บกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มคี วามถูกต้อง
หรือเหมาะสมก่อนทีจ่ ะนําหลักสูตรไปใช้ในสถานการณ์จริง ทัง้ นี้เพื่อให้การใช้หลักสูตรบรรลุผล
ตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537 : 1) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรไว้
3 ระบบ คือ
1) ระบบการร่างหลักสูตร
1.1) สิง่ กําหนดหลักสูตร วิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
1.2) รูป แบบหลัก สูต ร หลัก การ โครงสร้างองค์ป ระกอบของหลักสูต ร
วัตถุประสงค์เนื้อหา ประสบการณ์เรียน และการประเมินผล
1.3) ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ผูเ้ ชีย่ วชาญ การสัมมนาทดลองนํ าร่อง
การวิจยั
1.4) ปรับแก้ก่อนใช้โดยคณะกรรมการ
2) ระบบการใช้หลักสูตร
2.1) การอนุ มตั หิ ลักสูตร หน่วยงาน กระทรวง
2.2) วางแผนการใช้หลักสูตร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เตรียมความพร้อม
ของบุ คลากร งบประมาณ วัส ดุหลักสูต ร บริการสนับ สนุ น อาคารสถานที่ ระบบบริห ารการ
ฝึ กอบรมทางวิชาการและการติดตามผลการใช้หลักสูตร
2.3) การบริหารหลักสูตร การดําเนินการตามแผน กิจกรรมการเรียนการ
สอน การจัดตารางสอน แผนการสอน คู่มือผู้เรียน ความพร้อมของผู้เรียน ความพร้อมของ
ผูส้ อน และการประเมินผลการเรียน
3) ระบบการประเมินผล
3.1) วางแผนการประเมิน ประเมินย่อย ประเมินรวบยอด ระบบหลักสูตร
ระบบบริหาร และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
3.2) การเก็บข้อมูล
3.3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4) รายงานข้อมูล
กรมวิชาการ (2536 : 11) ได้เสนอแนวทางการพัฒ นาหลักสูตรว่าการปรับปรุง
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในปั จจุบนั นี้ได้กระทํากันอย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้ได้หลักสูตรทีด่ สี อดคล้องกับความต้องการของสังคมและสภาพของ
สังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครอง ขัน้ ตอนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรนัน้ มีดงั นี้ คือ
1) ศึกษา สํารวจปั ญหา สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั หลักสูตรและสภาพการใช้หลักสูตรในปั จจุบนั
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3) ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรและกําหนดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
4) ยกร่างหลักการจุดหมาย โครงสร้าง แนวดําเนินการตลอดหลักเกณฑ์การใช้
หลักสูตร
5) กําหนดจุดประสงค์และรายละเอียดของกลุ่มวิชาและรายวิชา
6) กําหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมิน
7) จัดทําเอกสารประกอบการใช้หลักสูตรและสือ่ การเรียนการสอน
8) ทดลองและประเมิน ผลการนํ าหลัก สูต รไปใช้ป รับ ปรุง แก้ไขจากผลการ
ทดลอง
9) ประกาศใช้หลักสูตร
10) ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
จากสาระเกี่ยวกับ ขัน้ ตอนในการพัฒ นาหลักสูตรจากนักการศึก ษาที่ได้นําเสนอมา
ข้างต้นสรุปได้ว่าขัน้ ตอนในการพัฒนาหลักสูตรมีดงั นี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อให้
ทราบสภาพที่ใ ช้ในปั จ จุ บ ัน 2) ศึก ษาแนวคิด และกํ า หนดรูป แบบ 3) กํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมาย
โครงสร้าง องค์ประกอบ 4) การจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 5) การตรวจสอบ
คุณภาพหรือทดลองใช้หลักสูตร 6) การวัดและประเมินผลการใช้หลักสูตร
5. ปัญ หาและแนวโน้ ม การพัฒ นาหลัก สูต ร
ณัชชา พระปฐมนาวี (2557. ออนไลน์) ได้กล่าวถึงปั ญหาและแนวโน้มการพัฒนา
หลักสูตรไว้ดงั นี้
5.1 ปั ญ หาของการพัฒ นาหลัก สูต ร คือ ปั ญ หาที่เกิด ขึ้น ในกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรทีเ่ ป็ นปั ญหาอันเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมกันสร้างหลักสูตร และร่วมกันนํา
หลักสูตรไปใช้ มีดงั นี้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาหลักสูตรไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตน
5.1.1 ขาดการประสานงานหน้าทีท่ ด่ี รี ะหว่างหน่ วยงานต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตร
5.1.2 ผูบ้ ริหารระดับต่าง ๆ เห็นว่าหลักสูตรเป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะ
5.1.3 ปั ญหาการไม่เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของครูตามแนวทาง
ของหลักสูตร
5.1.4 ปั ญหาการเผยแพร่หลักสูตร การสื่อสารทําความเข้าใจในหลักสูตร
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่
5.2 แ น วโน้ ม ข อ งก าร พั ฒ น าหลัก สู ต ร อาจพิ จ ารณาได้ จ ากผลการ
ศึกษาวิจยั และข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ที่นํามาใช้การพัฒนาหลักสูตร สรุปว่าแนวโน้ มของ
หลักสูตร มีดงั นี้
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5.2.1 การศึก ษาในรูป แบบอีเล็ก ทรอนิ กส์ ความเจริญ ก้าวหน้ าของวีดิ
ทัศน์สามารถนํามาใช้เป็ นเครือ่ งมือในการเรียนการสอนได้ วีดโิ อเทป คาสเสท และดิสค์สามารถ
นํามาสอนได้ทงั ้ ในห้องเรียน ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรูแ้ ละทีบ่ า้ นของนักเรียน วีดโิ อทัศน์มคี วาม
สะดวกที่นํามาเรียนได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยไม่ให้พลาดบทเรียนไปได้ จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสามารถที่จะพิมพ์วีดิทศั น์ หรือภาพจากจอในรูปของภาพถ่าย ตาราง กราฟ หรือ
รูปภาพในแบบต่าง ๆลงในกระดาษสําหรับศึกษาต่อได้ ความรูใ้ นรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์น้ียงั
สามารถจัดเก็บไว้ในสถานทีท่ ผ่ี เู้ รียนสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านระบบเครือข่าย ใคร ๆก็สามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและสามารถใช้ประโยชน์ได้
5.2.2 การรูใ้ ช้เทคโนโลยี โรงเรียนปั จจุบนั เห็นความสําคัญในวิวฒ
ั นาการ
ใช้เทคโนโลยี จึงได้ให้การศึกษากับบุคลากรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เลเซอร์และ
หุ่นยนต์ การเรียนรูค้ อมพิวเตอร์ เป็ นทักษะพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากทักษะการอ่านออกเขียนได้ คิด
เลขเป็ นหรือทีร่ จู้ กั กันว่า 3Rs
5.2.3 การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต แนวโน้ ม การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต เป็ นความ
จําเป็ นกับสังคมสมัยใหม่อนั เป็ นผลสืบเนื่องจากความรูท้ ม่ี มี ากมาย การเปลีย่ นแปลงของสังคม
อย่างรวดเร็ว การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อประชาชนในการประกอบ
อาชีพ ที่ป รับ เปลี่ย นไปสู่การพัฒ นาใหม่ท่ีมีผ ลต่ อเป้ าหมายของบุ ค คลและสังคม การศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวติ ไม่ใช่เป็ นเพียงการศึกษาในโรงเรียนเท่านัน้ การศึกษาผูใ้ หญ่จงึ ถูกคาดหวัง
เพิม่ ขึน้ ในปี คริสต์ศตวรรษที่ 1990s
5.2.4 การศึกษานานาชาติ สังคมอเมริกนั ถือว่าได้ความรู้เกี่ยวกับ การ
พัฒนาได้มาจากประเทศต่างๆและได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับหมูบ่ า้ นโลก(Global village) กล่าวถึง
มาตรฐานของการดํารงชีวติ และเศรษฐกิจของชาติ (อเมริกา) มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ในทีอ่ ่นื ๆ ของโลก
5.2.5 สิง่ แวดล้อมศึกษา ผลจากปั ญหาต่างๆ นําไปสูค่ วามต้องการความรู้
และโปรแกรมใหม่ในสาขาวิชานิเวศวิทยาและสิง่ แวดล้อมศึกษา ถึงแม้ว่าเดิมทีม่ วี ชิ าทีเ่ กีย่ วข้อง
คือธรณีวทิ ยา ชีววิทยา ภูมศิ าสตร์ แต่ความต้องการความรูท้ ม่ี คี วามหมายและมีความสัมพันธ์
กับการแก้ปัญหาชีวติ และความเป็ นอยูข่ องมวลมนุษย์ในยามคับขันหรือช่วงเวลาเร่งด่วน
5.2.6 การศึกษาเกี่ยวกับนิวเคลียร์ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
ได้แก่โรงไฟฟ้ า การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การบําบัดด้วยการฉายรังสี ความรูเ้ รื่องหลังงาน
นิวเคลียร์มคี วามจําเป็ นว่าพลังงานดังกล่าวนี้มผี ลกระทบต่ออากาศ อาหารอย่างไรกรณีทม่ี กี าร
รัวไหลจะมี
่
ผลกระทบในขอบเขตห่างไกลเพียงใด และความเข็มข้นของรังสีท่เี ป็ นอันตรายต่อ
มนุ ษย์ทอ่ี ยูใ่ กล้และไกลออกไปนับพันไมล์ ดังนัน้ หลักสูตรทีใ่ ห้ความสําคัญกับการศึกษาเกีย่ วกับ
นิวเคลียร์ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรโลกศึกษา
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5.2.7 สุขศึกษาและการดูแลสุขภาพกาย แนวโน้ มเกี่ยวกับสุขภาพของ
ประชากรชาวอเมริกนั จะต้องได้รบั ความรูจ้ ากหลักสูตรใหม่ๆ ตัวอย่างทีจ่ ดั เจนคือ นักการศึกษา
นําประเด็นเกีย่ วกับภูมคิ มุ้ กันบกพร่องทีร่ กู้ นั ในชื่อว่า AIDS นํามาให้ความรูก้ บั ผูเ้ รียน บรรจุเป็ น
เรือ่ งหนึ่งในหลักสูตร
5.2.8 การศึกษาต่างด้าว สังคมอเมริกนั หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง มีชาว
ต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่จํานวนมาก นัยสําคัญของคนต่างด้าวจํานวนมาก มาจากครอบครัวที่
เรียกว่า ยากจน เด็กทีม่ าจากประเทศต่างๆ จะถูกตีตราว่า ด้อยความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อ
ช่วยให้คนต่างด้าวที่เข้ามาใหม่ นักการศึกษาให้คําแนะนํ าว่าโรงเรียนควรได้จดั หลักสูตรสอง
ภาษา หลักสูตรพหุวฒ
ั นธรรมจะช่วยให้เด็กต่างด้าวได้เรียนรูแ้ ละอยูใ่ นสังคมใหม่ได้ดยี งิ่ ขึน้
5.2.9 ภูมศิ าสตร์ย้อนกลับ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็ นผลมาจากการ
ตีพมิ พ์หนังสือชื่อ Nation at Risk ในปี ค.ศ.1983 เด็กอเมริกนั จะได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับโลกรอบตัว
รวมถึงภูมศิ าสตร์พน้ื ฐาน มีการทบทวนสาระสําคัญทางภูมศิ าสตร์ อาทิเรือ่ ง back to basic, การ
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม นิเวศวิทยาศึกษา และโลกศึกษา เรื่องราวต่าง ๆ ทีศ่ กึ ษาเล่าเรียนจะเป็ นพลัง
ขับเคลื่อนให้รจู้ กั บทบาทของตนเองเพิม่ ยิง่ ขึน้
5.2.10 การศึกษาช่วงเกรดกลาง ผู้เรียนที่อายุระหว่าง 10-15 ปี ซึ่งเป็ น
วัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การศึกษาทีจ่ ดั ให้เป็ นการศึกษา
เกีย่ วกับ ก่อนจะเป็ นวัยรุ่น และวัยรุน่ ตอนต้น เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนมัธยม โรงเรียนเกรด
กลางมุ่งให้ความสําคัญกับการเรียนรูส้ งั คมหรือสังคมประกิต ไม่เน้นวิชาการ แต่ให้ความสําคัญ
กั บ Intramural Sport แต่ ไ ม่ เ น้ น Interscholastic Sport ถึ ง ว่ า โรงเรี ย นเกรดกลางจะมี อ ยู่
โดยทัวไป
่ แต่หลักสูตรใหม่ท่เี หมาะสมกับกลุ่มเด็กดังกล่าวนี้จําเป็ นต้องพัฒนาขึน้ การพัฒนา
หลักครูผสู้ อนจะต้องเปลีย่ นโปรแกรมการพัฒนาครูจะต้องมีความแตกต่างจากครูประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ในอนาคตสถาบันการผลิตครูจะต้องมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะที่จําเป็ นสําหรับ
การสอนโรงเรียนเกรดกลาง
5.2.11 การศึกษาสําคัญกับผูส้ งู อายุ สังคมปั จจุบนั จํานวนผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว นักการศึกษามีความเชื่อว่าโรงเรียนจะต้องสอนให้ผูเ้ รียนเข้าใจปั ญหาและความ
คาดหวังของผูส้ ูงอายุ และช่วยให้มคี วามรักต่อผูส้ งู อายุ (ทัง้ พ่อแม่และปู่ ย่าตายาย) ในโรงเรียน
จะต้องประสมประสานผูส้ ูงอายุทงั ้ ผูท้ ่มี คี วามประสงค์จะเกษียณอายุและผูเ้ กษียณอายุจากงาน
ประจํามาช่วยงานในโรงเรียนในรูปแบบ อาสาสมัคร ผูช้ ว่ ยสอนและแหล่งทรัพยากรบุคคลในการ
เรียนรู้
5.2.12 ธุรกิจการศึกษา โรงเรียนหรือสถานศึกษารูปแบบต่าง ๆ เกิดขึน้
มากมาย ทัง้ ในรูปแบบของเอกชนและหน่วยงานทีต่ งั ้ ขึน้ เฉพาะกิจ อาทิ สถานเลีย้ งเด็ก ศูนย์รบั
เลี้ยงเด็กช่วงกลางวันและช่วงหลังเลิกเรียน ศูนย์กฬี าและโคชเอกชน ศูนย์ติวเตอร์แฟรนไชส์
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วิ ท ยาลั ย เอกชนเพื่ อ ให้ บ ริก ารแนะแนว (ในการเลื อ กมหาวิ ท ยาลั ย ) สถาบั น ติ ว เตอร์
สอบ SAT และการทดสอบเพื่อ ขอรับ ในรับ รองประกอบวิช าชีพ ทัง้ หมดที่ก ล่ า วมานี้ เป็ น
การศึกษาเข้าสูต่ ลาดการค้าทีม่ กี ารเก็บค่าธรรมเนียมในการศึกษาจากผูเ้ รียนโดยตรง
5.2.13 การศึก ษาเพื่อ อนาคต จากงานเขีย นของทอฟเลอร์ ที่ก ล่าวถึง
อนาคตว่ามีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วไม่สามารถทีก่ ําหนดขอบข่ายของการเปลีย่ นแปลงได้
เลยนัน้ จึงนํ ามาเป็ นหลักการของความมุ่งหมายการศึกษา ที่จะต้องเพิม่ ขีดความสามารถของ
ผูเ้ รียนแต่ละคนเพือ่ ทีผ่ เู้ รียนแต่ละคนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงทีต่ ่อเนื่อง
จากสาระเกีย่ วกับแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร จากทีไ่ ด้นําเสนอมาข้างต้น สรุปได้
ว่า แนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร อาจพิจารณาได้จากผลการศึกษาวิจยั และข้อมูลพื้นฐาน
ด้านต่าง ๆ ทีน่ ํามาใช้การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1) การศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2) การรูใ้ ช้เทคโนโลยี
3) การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
4) การศึกษานานาชาติ
5) สิง่ แวดล้อมศึกษา
6) การศึกษาเกีย่ วกับนิวเคลียร์
7) สุขศึกษาและการดูแลสุขภาพกาย
8) การศึกษาต่างด้าว
9) ภูมศิ าสตร์ยอ้ นกลับ
10) การศึกษาช่วงเกรดกลาง
11) การศึกษาสําคัญกับผูส้ งู อายุ
12) ธุรกิจการศึกษา
13) การศึกษาเพือ่ อนาคต
แนวคิ ด เกี่ย วกับ แบบจําลอง (Model)
นักวิชาการได้อธิบายเกีย่ วกับความหมายของแบบจําลองหรือรูปแบบ ไว้ดงั นี้
วาโร เพ็งสวัสดิ ์ (2553) ได้อธิบายเกี่ยวกับแบบจําลองหรือ Model ไว้ว่าเป็ นคํา
ภาษาอังกฤษทีม่ บี ทบาทในการทําวิจยั และวิทยานิพนธ์ของศึกษาเพิม่ มากขึน้ ซึ่งอาจจะใช้คํา
ว่า รูปแบบ ต้นแบบ แบบแผน แบบจําลอง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงการอธิบายของ
รัตนะ บัวสนธ์ (รัตนะ บัวสนธ์, 2552 : 124 อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ ์, 2553 : 2-3. ซึ่งกล่าวถึง
แบบจําลองว่า หมายถึง
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1) แผนภาพหรือภาพร่างของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีย่ งั ไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง ใน
ความหมายนี้ มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์
โมเดลเสือ้ เป็ นต้น
2) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ทร่ี จู้ กั กัน
ในชือ่ ทีเ่ รียกว่า “Mathematical Model”
3) แผนภาพทีแ่ สดงถึงองค์ประกอบการทํางานของสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง บางทีเรียก
กันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
มหศักดิ ์ เกตุฉ่ํ า (ม.ป.ป.) ได้อธิบายว่า แบบจําลองเป็ นเครื่องมือที่ใช้แทนการ
สื่อสารด้วยข้อความหรือคําพูด ช่วยให้การสื่อสารระหว่างกลุ่มบุ คคล มีความถูกต้องตรงกัน
แบบจําลองประกอบด้วยรูปภาพสัญลักษณ์แสดงให้เห็นการทํางานของระบบ หรือแสดงให้เห็น
หน้าทีข่ องระบบ โครงสร้าง และส่วนประกอบต่าง ๆ
จากการอธิบายความหมายของแบบจําลอง ดังกล่าว สรุปได้ว่า แบบจําลองหมายถึง
ภาพร่างของสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ใช้แทนการสื่อสารด้วยข้อความ แสดงให้เห็นถึง
โครงสร้าง หน้าทีข่ องระบบให้เข้าใจได้งา่ ยขึน้ ซึง่ ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั “ร่าง” แนวทางการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ด้านการดําเนินการ โดยนํ าเสนอในลักษณะของแบบจําลองที่มี
ลักษณะเป็ นแผนภูมแิ บบขัน้ บันได เพือ่ ให้เข้าใจได้งา่ ย มากกว่าข้อความอธิบายทัง้ หมด
การตรวจสอบโดยวิ ธ ีส มั มนากลุ่ม อ้างอิ งผูเ้ ชี่ย วชาญ (Connoisseurship Seminar)
1. ความหมายของการสัม มนา
ั ญัติทาง
นิรนั ดร์ จุลทรัพย์ (2547 : 269) กล่าวว่า คําว่า “สัมมนา” เป็ นศัพท์บญ
วิชาการ (Technical Term) ที่คณะกรรมการบัญญัติศพั ท์ทางการศึกษาได้บญ
ั ญัติข้นึ เพื่อใช้
แทนศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Seminar” มาจากคําสมาสระหว่างคําว่า สํ(ร่วม)+มน(ใจ) แปลตาม
รูปศัพท์ว่าร่วมใจ ซึง่ เป็ นคําศัพท์บญ
ั ญัตทิ ม่ี ลี กั ษณะดีมากคือมีเสียงไพเราะ น่ าฟั งและมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับศัพท์ทใ่ี ช้ในภาษาอังกฤษ มากทัง้ ด้านเสียงและความหมาย จึงทําให้คาํ ว่า “สัมมนา”
เป็ นคําทีค่ นทัวไปรู
่ จ้ กั และเข้าใจอย่างแพร่หลายในเวลาอันรวดเร็ว
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของ
การสัมมนา ว่าหมายถึง การประชุมแบบหนึ่ง ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิด เห็น และหาข้อ สรุ ป หรือ ข้อ เสนอแนะในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ ง ผลสรุ ป ที่ไ ด้ ถือ ว่ า เป็ นเพีย ง
ข้อเสนอแนะ ผูเ้ กีย่ วข้องจะนําไปปฏิบตั ติ ามหรือไม่กไ็ ด้ เช่น สัมมนาการศึกษาประชาบาล.
สิรนิ วิวฒ
ั น์เจริญพงศ์ (2560) ได้อธิบายของการสัมมนา หมายถึง การประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่า
เป็ นเพียงข้อเสนอแนะ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจะนําไปปฏิบตั ติ ามหรือไม่กไ็ ด้
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2. วัต ถุป ระสงค์ข องการสัม มนา
สมพร มันตะสูตร (2525, 2) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาดังนี้
2.1 เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์แก่สมั มนาสมาชิก
2.2 เพื่อ ให้ส มั มนาสมาชิก ได้มีโอกาสแสดงความคิด เห็น ความรู้ เพื่อ ร่ว มกัน
แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.3 เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเห็น
ของสัมมนาสมาชิกส่วนใหญ่
2.4 เพือ่ การตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายในการปฏิบตั บิ างประการ
มีนกั การศึกษาได้อธิบายการตรวจสอบโดยวิธสี มั มนาอ้างอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ ไว้ดงั นี้
3. รูป แบบของการจัด สัม มนา
3.1 การบรรยาย (Lecture of speech) : โดยมีวิท ยากรหรือ ผู้เชีย วชาญเป็ นผู้
ถ่ายทอดความรู้
3.2 การอภิปรายทัวไป
่ (Forum) : โดยมีวทิ ยากรหรือผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูน้ ํ ากระทู้
ถาม หรือเปิ ดประเด็นศึกษาแลกเปลีย่ น และตอบคําถามในประเด็นหลัก
3.3 การอภิปรายแบบกลุ่มย่อย (Group Discussion) : โดยทุกคนในกลุ่ม (มักจะ
จํานวนไม่มาก) มีสทิ ธิ ์เปิ ดประเด็นหรือตัง้ กระทูถ้ าม และร่วมกันตอบคําถามในหัวข้อทีต่ งั ้ ขึน้ มา
3.4 การปฏิบตั กิ าร (Workshop) : มีการให้ผูร้ ่วมเข้าสัมมนาได้ทดลองปฏิบตั จิ ริง
ตามหัวข้อทีไ่ ด้จดั ขึน้
3.5 การสาธิต (Demonstration) : มีการแสดงการปฏิบตั จิ ริงให้ผเู้ ข้าร่วมได้ชม
3.6 การพบปะสนทนา (Session) : เป็ นการเปิ ดกว้างในการแลกเปลี่ยนโดยเป็ น
หัวข้อย่อย ๆ ต่าง ๆ ไม่จาํ กัดทีอ่ ยูใ่ นหัวข้อหลัก
3.7 การระดมความคิด (Brainstorming) : เป็ นการรวมกลุ่ ม ผู้มีค วามรู้ ความ
คิดเห็น ต่าง ๆ ช่วยกันสรุปประเด็นปั ญหาทีต่ งั ้ ขึน้
3.8 การศึกษานอกสถานที่ หรือการดูงาน (Observe activities, Visit) : เป็ นการ
ไปดูสถานที่ปฏิบตั งิ าน หรือแบบจําลองตัวอย่าง เพื่อเห็นกระบวนการหรือรูปแบบต่าง ๆ โดย
อาจมีผนู้ ําเป็ นผูถ้ ่ายทอดอธิบาย หรือเจ้าของสถานทีน่ นั ้ ๆ เป็ นผูถ้ ่ายทอดอธิบาย
4. ขัน้ ตอนของการจัด สัม มนา
การจัดสัมมนาเป็ นกระบวนการของการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม โดยมีขนั ้ ตอนการ
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ทุกขัน้ ตอน ซึ่งการดําเนินการการจัด
สัมมนาแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
4.1 การเตรียมการก่อนการสัมมนา ในการเตรียมการก่อนการสัมมนาต้องอาศัย
บุคคลหลายฝ่ ายมาทํางานร่วมกัน ดังนัน้ การเตรียมงานไว้ล่วงหน้า จึงเป็ นสิง่ จําเป็ นเพื่อให้การ
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ดําเนินงานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยภายในเวลาที่กําหนดไว้ โดยมีขนั ้ ตอนในการจัดเตรียม
งานสัมมนา ดังต่อไปนี้
4.1.1 สํารวจประเด็นปั ญหาและความต้องการในการสัมมนา โดยพิจารณา
จากปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในการทํางาน หรือปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในหน่ วยงาน ความต้องการ
ของบุคลากร โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็น แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์
ใช้การสัมมนาช่วยให้บุคลากรในหน่ วยงานเข้าใจ นโยบายของหน่ วยงานและปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้อง
4.1.2 แต่ งตัง้ คณะกรรมการดําเนิ นการจัดสัมมนา เพื่อทําหน้ าที่ หาหัวข้อ
เรื่องที่จะใช้ในการสัมมนา โดยการรวบรวม แยกแยะในประเด็นปั ญหาต่าง ๆ พิจารณาบุคคล
หรือ ผู้เชี่ย วชาญเข้าร่ว มการสัม มนา พิจารณาแผนและจัด เตรีย มขัน้ ตอนในการดําเนิ น การ
วิธกี ารประเมินผล การสรุปผลของการสัมมนา พิจารณาปั ญหาอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในขัน้
การเตรียมงาน ขัน้ ดําเนิ นการสัมมนา และขัน้ หลังการดําเนิ นการสัมมนา และเรื่องอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องตามความเหมาะสม
4.1.3 ขัน้ ดําเนินงานเตรียมการจัดสัมมนา เมื่อเราทราบประเด็นปั ญหาและ
ตัดสินใจที่จะจัดสัมมนาแล้ว ควรเตรียมการจัดสัมมนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้ กี่ยวข้อง
ทราบ ติดต่อเชิญวิทยากรมาให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา ทาบทามวิทยากรด้วยวาจาเป็ นการ
ส่วนตัวก่อน แล้วทําหนังสือเชิญวิทยากรและขออนุ ญาตผูบ้ งั คับบัญชาของวิทยากรพร้อมทัง้ ส่ง
กําหนดการ และประสานการเดินทางเพื่ออํานวยความสะดวก เชิญเข้าร่วมสัมมนา ในด้านการ
เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ควรติดต่อขอใช้หอ้ งสัมมนา พร้อมทัง้ ยานพาหนะในการเดินทาง วาง
แผนการใช้หอ้ งและการจัดห้องสัมมนา จัดเตรียมอุปกรณ์ทจ่ี ะต้องใช้ในการสัมมนา เช่นป้ ายชื่อ
วิท ยากร ผู้เข้าร่ว มสัม มนา และเตรียมการลงทะเบีย น โดยจัด เตรีย มแฟ้ ม รายชื่อเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน การแจกเอกสาร มีการเตรียมเอกสารแจกผู้เข้าร่วมสัมมนา ควรใส่
แฟ้ มให้เรียบร้อย
4.2. การดําเนินการระหว่างการสัมมนาเมือ่ ถึงกําหนดวันจัดสัมมนาควรดําเนินการ
ดังนี้
4.2.1 การต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา ประธานในพิธี แขกผูม้ เี กียรติ วิทยากร
และผูเ้ ข้าร่วมสังเกตการณ์
4.2.2 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา ทุกคนต้องเซ็นชื่อในบัญชีรายชื่อที่
จัดเตรียมไว้พร้อมรับเอกสารประกอบการสัมมนา
4.2.3 พิธีเปิ ดการสัมมนา ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดสัมมนา จะ
เป็ นผูก้ ล่าวรายงานความเป็ นมา เพือ่ ให้ประธานทราบ
4.2.4 การดําเนินการสัมมนา เพื่อร่วมกันถกปั ญหา เสนอข้อคิดเห็น โดยมี
วิทยากรทําหน้าทีด่ าํ เนินการและสรุปผลของการสัมมนา
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4.3 การดําเนินการหลังการสัมมนา นับเป็ นขัน้ ตอนประเมินผล รายงานผล และ
ติดตามผลการสัมมนา เมือ่ การสัมมนาสิน้ สุดลง โดยดําเนินการ ดังนี้
4.3.1 วิเคราะห์การประเมินผลการสัมมนา
4.3.2 รายงานผลการสัมมนาต่อผู้บงั คับบัญชา ว่าการจัดสัมมนาบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง มีขอ้ เสนอแนะและวิธกี าร
แก้ไขอย่างไร
4.3.3 ทําหนังสือแจ้งผลการสัมมนาต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผูจ้ ดั การสัมมนาต้อง
ดําเนินการให้เรียบร้อย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการจัดสัมมนา
4.3.5 ติดตามผลและวิเคราะห์การติดตามผลการสัมมนา ภายหลังทีผ่ เู้ ข้าร่วม
การสัมมนาได้กลับไปปฏิบตั งิ านในหน่วยงานระยะหนึ่ง ว่าได้นําความรูแ้ ละประสบการณ์จาการ
สัมมนาไปใช้ปรับปรุงงานในหน้าทีไ่ ด้ผลเพียงใด และต้องนํ าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดูว่าสิง่ ใดที่
เป็ น ประโยชน์ และสิ่งใดที่ควรแก้ไข เพื่อให้ก ารสัมมนาครัง้ ต่ อไปได้ผ ลตรงตามที่ผู้เข้าร่ว ม
สัมมนาจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
5. การสัม มนากลุ่ม อ้างอิ งผูเ้ ชี่ย วชาญ
มีผอู้ ธิบายเกีย่ วกับการสัมมนากลุ่มอ้างอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ ไว้ดงั นี้
นงลักษณ์ วิรชั ชัย (2538 : 36) ได้อธิบายว่า การสัมมนากลุ่มอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
เป็ นเทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพทีน่ ิยมใช้ โดยเป็ นการผสมผสานกันโดยใช้วธิ วี ทิ ยาการวิจยั ทัง้
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน โดยเป็ นการการจัดสัมมนาผูเ้ ชี่ยวชาญ หลังจากเสร็จ
สิน้ การวิจยั เชิงปริมาณเพือ่ นําผลการวิจยั มาตรวจสอบความถูกต้อง หรือแสวงหาแนวทางปฏิบตั ิ
ต่อไปโดยคณะผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ลือกสรรแล้ว
ทวีศกั ดิ ์ อําลา (2551 : 82) ได้อธิบายเกีย่ วกับการตรวจสอบโดยวิธสี มั มนาอ้างอิง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ว่า เป็ นแนวคิดในการวิจยั โดยใช้วธิ ใี นการประเมินด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ เป็ นแนวคิด
ของไอส์เนอร์ (Eisner) ทีพ่ ฒ
ั นาแนวคิดนี้ขน้ึ มา เป็ นรูปแบบทีแ่ ตกต่างไปจากการประเมินอื่น ๆ
มีลกั ษณะดังนี้
1) เป็ นรูป แบบที่มิไ ด้ เน้ น สัม ฤทธิผ ลของวัต ถุ ป ระสงค์ ต ามรูป แบบการ
ประเมินแบบอิงเป้ าหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปั ญหาและความต้องการของผูท้ ่ี
เกี่ ย วข้ อ งตามรู ป แบบการประเมิ น แบบสนองตอบ (Responsive Model) หรื อ การรับ
กระบวนการตัดสินใจตามรูปแบบอิงการตัดสินใจ (Decision Making Model)อย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่การประเมินโดยผูร้ หู้ รือผูเ้ ชีย่ วชาญจะเน้นการวิเคราะห์อย่างลึกซึง้ เฉพาะในประเด็นทีถ่ ูกนํ า
ขึ้นมาพิจารณา ซึ่งไม่จําเป็ น ต้องเกี่ยวโยงกับ วัต ถุ ป ระสงค์ หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือกับ
กระบวนการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจผสมผสานปั จจัยในการพิจารณาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตาม
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วิจ ารณญาณของผู้เชี่ย วชาญเพื่อ ให้ได้ข้อ สรุป เกี่ย วกับ คุ ณ ภาพ ประสิท ธิภ าพ หรือ ความ
เหมาะสมของสิง่ ทีท่ าํ การประเมิน
2) เป็ นรูป แบบการประเมินผลที่เน้ นความเฉพาะทาง (Specialization) ใน
เรื่องทีป่ ระเมินโดยพัฒนาจากการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ทีม่ คี วามละเอียดอ่อนลึกซึง้
และต้องอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญระดับสูงมาเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย เนื่องจากในการวัดคุณค่าไม่อาจประเมินด้วย
เครื่องวัดใด ๆ ได้ นอกจากการใช้วจิ ารณญาณของผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้ ต่อมาได้มีการนํ ามา
ประยุกต์ใช้กบั การศึกษาระดับสูงในสาขาเฉพาะทีต่ อ้ งอาศัยผูร้ ู้ ผูเ้ ล่นในเรื่องนัน้ จริง ๆ มาเป็ นผู้
ประเมิน รูปแบบนี้จงึ เป็ นที่นิยมในการนํ ามาใช้ประเมินผลในวงการอุดมศึกษาทีต่ ้องการความ
เชีย่ วชาญเฉพาะทางสูง
3) เป็ นรูปแบบการประเมิน ที่ใช้ตวั บุคคลผู้เชี่ยวชาญนัน่ เองเป็ นเครื่องมือ
การประเมิน โดยเน้ นความเชื่อถือว่าผูเ้ ชี่ยวชาญนัน้ จะเที่ยงธรรมและมีวจิ ารณญาณที่ดี ทัง้ นี้
มาตรฐานและเกณฑ์พจิ ารณาต่าง ๆ นัน้ จะเกิดขึน้ จากประสบการณ์และความชํานาญการของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
4) เป็ นรูปแบบทีม่ คี วามยืดหยุ่น ในกระบวนการทํางานของผูท้ รงเชีย่ วชาญ
ตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตัง้ แต่การกําหนดประเด็นสําคัญทีจ่ ะพิจารณาการ
บ่งชีข้ อ้ มูลทีถ่ ูกต้อง การเก็บรวบรวม ประมวล และวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธกี ารนําเสนอ ทัง้ นี้
การเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญจะเน้นทีส่ ถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็ นทีเ่ ชื่อถือ (High
Credibilty) ของวิชาชีพนัน้ เป็ นสําคัญ
จากสาระการจัดสัมมนา และการตรวจสอบโดยวิธสี มั มนากลุ่มอ้างอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ สรุป
ได้ว่า การจัดสัมมนาเป็ นกระบวนการของการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั ิท่ี
ต่อเนื่อง ตรวจสอบประเมินผลได้ทุกขัน้ ตอน มีการดําเนินการแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1)
การเตรียมการก่อนการสัมมนา 2) การดําเนินการระหว่างการสัมมนา 3) การดําเนินการหลัง
การสัมมนา และการจัดสัมมนากลุ่มอ้างอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็ นการประเมินทางการศึกษาที่อาศัย
ผู้เชี่ยวชาญ นิยมใช้ในระดับอุดมศึกษาและมีความเชื่อถือได้ เพราะถือว่าการตัดสินหรือการ
วิพากษ์วจิ ารณ์โดยกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูใ้ นศาสตร์สาขาหรือวิชาชีพนัน้ เป็ นอย่างดี เป็ นสิง่
ที่ยอมรับได้ อาจใช้หลังจากเสร็จสิน้ การวิจยั เชิงปริมาณเพื่อนํ าผลการวิจยั มาตรวจสอบความ
ถูกต้องหรือแสวงหาแนวทาง ซึ่งในงานวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั จึงเลือกการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็ น ไปได้ข อง “ร่าง”แนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลักสูต รที่ผู้วจิ ยั วิเคราะห์
สังเคราะห์ได้จากการศึกษา ด้วยวิธสี มั มนากลุ่มอ้างอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ
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งานวิ จ ยั ที่เกี่ย วข้อ ง
พระมหาสุท ศั น์ นัก การเรียน (ติสฺ ส รวาที) และคณะ (2558) ได้ศึกษาแนวทางการ
ปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปั ญหา อุปสรรค การแก้ไขและ
แนวทางการพัฒ นา ผลการวิจยั พบว่า ผู้บ ริห ารหรือ อาจารย์ท่ีมีป ระสบการณ์ ในการสอนที่
แตกต่างกัน มีความเข้าใจเกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ผูม้ ปี ระสบการณ์ในการสอนไม่เกิน 5 ปี มีความสัมพันธ์
กับระดับความเข้าใจเกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่างกันกับผูม้ ี
ประสบการณ์ในการสอน 10-15 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผูม้ ปี ระสบการณ์ในการ
สอน 6.10 ปี มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเข้าเกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติแตกต่างกันกับผู้มปี ระสบการณ์ ในการสอน 16 ปี ข้นึ ไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
ผู้มีป ระสบการณ์ ในการสอน 10-15 ปี ไม่มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อระดับ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แตกต่างกันกับผูม้ ปี ระสบการณ์ในการ
สอน 16 ปี ขึ้น ไป อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ผู้ท่ีผ่ า นการอบรมเกี่ย วกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) มีลกั ษณะการปฏิบตั ติ ่างจากผูท้ ไ่ี ม่เคยผ่าน
การอบรมเกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) แตกต่างกันอย่างมี
นัย สําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 อาจารย์ห รือผู้บ ริหารผู้ท่ีเคยมีป ระสบการณ์ รบั ผิดชอบเขียน
เกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) มีลกั ษณะการปฏิบตั ติ ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่างจากผูท้ ไ่ี ม่เคยมีประสบการณ์รบั ผิดชอบเขียน
เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01
ศรีน วล สารนอก (2551) ได้ ศึก ษาสภาพและปั ญ หาการดํ า เนิ น งานตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มาตรฐานที่ 4 ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มาตรฐานที่ 4
ของสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สัง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษานครราชสีม า เขต 6 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน คือ ด้านการวางแผน การปฏิบตั ติ ามแผน การตรวจสอบ ผลการปฏิบตั ิ
และการแก้ไขปั ญหา พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่น้อยที่เห็นว่าไม่ได้ปฏิบตั แิ ละไม่แน่ ใจในทุก
ด้าน
2. ปั ญหาการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มาตรฐานที่ 4
ของสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สัง กัด สํา นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษานครราชสีม า เขต 6 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการจัดการ
พบว่า สถานศึกษามีปัญหาการดําเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านทีม่ ปี ั ญหามาก
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ทีส่ ุดคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ และด้านการจัดการ และด้านทีม่ ปี ั ญหา
น้อยทีส่ ดุ คือ ด้านบุคลากร
3. การเปรีย บเทีย บสภาพการดํ าเนิ น งานตามเกณฑ์ม าตรฐานการศึก ษาขัน้
พื้น ฐาน มาตรฐานที่ 4 ของสถานศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐาน สัง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
นครราชสีมา เขต 6 ทีม่ ผี ลการประเมินระดับปรับปรุง ระดับพอใช้ และระดับดี พบว่า ด้านการ
ตรวจสอบผลการปฏิบตั แิ ละด้านการแก้ไขปั ญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 และ 4) การเปรียบเทียบปั ญหาการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 4 ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต
6 ทีม่ ผี ลการประเมินระดับปรับปรุง ระดับพอใช้ และระดับดี พบว่า มีปัญหาแตกต่างกันอย่างมี
นัย สําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุ ก ด้าน โดยสถานศึกษาที่มีผ ลการประเมิน ระดับ ปรับ ปรุงมี
ปั ญหามากกว่าสถานศึกษาที่มผี ลการประเมินระดับพอใช้และระดับดี ยกเว้นด้านบุคลากร ที่มี
ปั ญหาไม่แตกต่างกัน
ญาริศา เพ็ชรสัมฤทธิ ์ (2548) ได้ศกึ ษาสภาพ ปั ญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ผลการวิจยั
พบว่า สภาพการจัด ทํ าหลัก สูต รสถานศึก ษา ครูผู้ส อนการปฏิบ ัติโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
(µ=3.57) ยกเว้นด้านการพัฒ นาระบบการส่งเสริมสนับสนุ น อยู่ในระดับปานกลาง (µ=3.39)
ปั ญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ=2.63) ยกเว้น
ด้านการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มีปัญหาน้อย (µ=2.50) ปั ญหาทีพ่ บได้แก่ ครูผสู้ อน
บางส่ ว นขาดความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การกํ า หนดวิส ัย ทัศ น์ ภารกิ จ เป้ าหมาย และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดทําสาระของหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การกําหนดรูปแบบการวัดและประเมินผล การพัฒนาระบบการส่งเสริม
สนับสนุน รวมทัง้ การเรียบเรียงเป็ นหลักสูตรสถานศึกษา
พันธ์ศกั ดิ ์ พลสารัมย์ (2543) ได้ศกึ ษาการปฏิรปู การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา :
การพัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั จจุบนั และแนวโน้ม
เกีย่ วกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้รบั ผลกระทบจากปรัชญาในการจัดการศึกษาระดับโลกในเรื่อง
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง และการเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และการพัฒนาการ
เรีย นรู้จ ะพัฒ นาโดยการเรีย นรู้ท างไกล การเรีย นแบบร่ว มมือ การเรีย นรู้โดยใช้อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรูแ้ บบนําตนเอง และการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขดังนัน้ จึงต้องมีกลวิธกี าร
ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของครู จากการให้เป็ นการ
จัดการให้ผูเ้ รียน เกิดการเรียนรูต้ ามปรัชญาข้างต้น ด้วยการใช้ประโยชน์ จากแหล่งความรูใ้ น
ชุมชนและศักยภาพทีส่ ถาบันมีอยู่ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูล
โดยใช้ก ลยุท ธ์ในการจัดการปฏิรูป การเรีย นรู้จึงต้องดําเนิ น การทัง้ ด้านผู้เรีย น
ผูส้ อน ด้านวิธกี ารเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านผูบ้ ริหาร ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการ
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บริหารจัดการข้อเสนอแนะในระดับชาติควรกําหนดเป็ นนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
ปรับ เปลี่ย นเป็ น การเรีย นรู้ กระตุ้นให้เกิด ความกระตือรือร้น เผยแพร่ค วามคิดกระจายไปสู่
สถาบันอุดม ศึกษาทัวประเทศ
่
ตัง้ งบประมาณสนับสนุ น และจัดให้มอี งค์กรระดับชาติทม่ี หี น้าที่
เป็ นคลังข้อมูลเกี่ยวกับการสอน ส่วนในระดับสถาบันจะต้องดําเนินการให้ครบทุกระบบทัง้ ด้าน
การบริหารงบประมาณและทรัพยากรด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ดําเนินการสอดคล้อง ด้าน
การปรับเปลีย่ นผูเ้ รียนให้มบี ทบาทเป็ นผูแ้ สวงหาและเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และด้านการปรับเปลีย่ น
ผู้ส อนจากการให้ทุ น การสอน มีผู้เชี่ย วชาญเป็ น ที่ป รึก ษาและอบรมให้ค วามรู้ด้านการสอน
ธรรมชาติของผูเ้ รียน และหลักการสอนระดับอุดมศึกษา
ทัศนีย์ บุญเติมและคณะ (2548) ได้ทําการศึกษาเพื่อสืบค้นองค์ความรูด้ า้ นการพัฒนา
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยใช้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นกรณี ศึกษา
ผลการวิจ ัย พบว่ า การกํ า หนดหลัก สู ต รของมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ใช้ข้อ มู ล แนวโน้ ม การ
เปลีย่ นแปลงและความต้องการของสังคมกับการเปลีย่ นแปลงในวงวิชาชีพ รวมทัง้ ข้อบังคับของ
หน่วยงานและความพร้อมของคณาจารย์ ขัน้ ตอนการร่างหรือปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 1)
การแต่งตัง้ คณะกรรมการ 2) การศึกษาข้อมูล 3) การกําหนดโครงสร้างและรายละเอียดของ
หลักสูตร 4) วิธกี ารจัดทําเริม่ ต้นจากการเตรียมหลักสูตรฉบับร่าง เสนอที่ประชุมพิจารณาการ
กําหนดรายละเอีย ดในองค์ป ระกอบของหลักสูต ร จัดแบ่ งบุ คคลรับ ผิดชอบเขียนเนื้ อหาวิช า
หลักสูตรทุกสาขาวิชาเป็ นหลักสูตรเน้นวิชาการให้นกั ศึกษามีความรูป้ ระกอบวิชาชีพโดยใช้สาขา
วิชาเอกเป็ นแกน ไม่มกี ารระบุแนวทางการใช้หลักสูตรไว้อย่างชัดเจน ปั ญหาส่วนใหญ่เป็ นเรื่อง
ของการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ พบว่ามีความเข้าใจที่แตกต่างและคลาดเคลื่อนบาง
ประการในการจัดทําเอกสารหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงควรมีขอ้ ตกลงเกีย่ วกับคําศัพท์ท่ี
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และมีแนวทางทีช่ ดั เจน เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาสามารถพัฒนาหลักสูตร
ได้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังได้กล่าวมาทัง้ หมด ผูว้ จิ ยั ได้นํามาเป็ นแนวทางใน
การออกแบบการวิจยั ในครัง้ นี้
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดังแสดงภาพ 2
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กรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ยั

ประเด็น ที่ศ ึก ษา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
(มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คุณวุฒขิ อง
อาจารย์ตรง/สัมพันธ์กบั สาขาวิชา)

สภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
(หลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนและผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา)

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
(จํานวน คุณวุฒอิ าจารย์ตรง/สัมพันธ์กบั
สาขาวิชา มีผลงานทางวิชาการ คุณสมบัติ
ของอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ อาจารย์
พิเศษ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ)

ระดับการปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ของทาบา 7 ขัน้ ได้แก่
1. การวินิจฉัยความต้องการ
2. การกําหนดจุดมุง่ หมาย
3. การคัดเลือกเนื้อหาสาระ
4.การจัดเนื้อหาสาระ
5. การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้
6. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
7. การกําหนดสิง่ ทีจ่ ะประเมิน และวิธกี าร
ประเมินผล

แนวทางการพัฒนากระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม (ด้านการบริหารจัดการ
และการดําเนินการ)

ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

