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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวจิยั  เรื่อง  แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ในครัง้น้ี ผู้วจิยัได้ศึกษาเอกสาร แนวคดิและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 
2. แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 
3. ขัน้ตอนการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
4. เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 
5. แนวปฏบิตัใินการนําเสนอหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาต่อสกอ.  
6. การพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  
7. การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอุดมศกึษา 
8. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร 
9. แนวคดิเกีย่วกบัแบบจาํลอง (Model) 
10. การตรวจสอบโดยวธิสีมัมนากลุ่มอา้งองิผูเ้ชีย่วชาญ 
11. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
12. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2552 : ออนไลน์) ไดอ้ธบิายเกี่ยวกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตไิวด้งัน้ี 

1. สาระสาํคญัของกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
 1.1 ความหมายและหลกัการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ

(Thai Qualifications Framework for Higher Education,TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดง
ระบบคุณวุฒกิารศกึษาระดบัอุดม ศกึษาของประเทศ ประกอบดว้ยระดบัคุณวุฒ ิความเชื่อมโยง
ต่อเน่ืองจากคุณวุฒริะดบัหน่ึงไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ เพื่อ เป็น “เครื่องมอืในการนํานโยบายทีป่รากฏ
ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตเิกีย่วกบัมาตรฐานการศกึษาของชาตใินสว่นของมาตรฐาน
การอุดมศกึษาไปสู่การปฏบิตัใินสถาบนัอุดมศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นเป้าหมายการจดั
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การศึกษาที่ผลการเรยีนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพ
บณัฑติทีไ่ดร้บัคุณวุฒแิต่ละคุณวุฒแิละสือ่สารใหส้งัคมชุมชนรวมทัง้สถาบนัอุดมศกึษาทัง้ในและ
ต่างประเทศเขา้ใจไดต้รงกนัและเชื่อมัน่ถงึผลการเรยีนรูท้ีบ่ณัฑติไดร้บัการพฒันาว่ามมีาตรฐาน
ทีส่ามารถเทยีบเคยีงกนัไดก้บัสถาบนัอุดมศกึษาทีด่ที ัง้ในและต่างประเทศ” โดยมหีลกัการสาํคญั 
4 ประการ ไดแ้ก่ 

  1.1.1 ยดึหลกัความสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุ้งเน้นให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติเป็น
เครือ่งมอืในการนําแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการวดัการศกึษาตามทีก่าํหนด
ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิมาตรฐานการศกึษาของชาต ิและมาตรฐานการอุดมศกึษา
ไปสูก่ารปฏบิตัใินสถาบนัอุดมศกึษาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

  1.1.2 มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติ ซึ่งเป็นมาตรฐานขัน้ตํ่าเชงิ
คุณภาพเพื่อประกนัคุณภาพบณัฑติและสื่อสารใหห้น่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ขา้ใจและมัน่ใจ
ถงึกระบวนการผลติบณัฑติโดยเริม่ทีผ่ลผลติและผลลพัธข์องการจดัการศกึษา 

  1.1.3 มุง่ประมวลกฎเกณฑแ์ละประกาศต่าง ๆ ทีไ่ดด้าํเนินการไวแ้ลว้เกีย่วกบั
เรื่องหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนเขา้ไวด้ว้ยกนั และเชื่อมโยงใหเ้ป็นเรื่องเดยีวกนั ซึ่ง
อธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชดัเจน เกี่ยวกบัความหมาย ความมีมาตรฐานในการจดั
การศกึษาของคุณวุฒหิรอืปรญิญาในระดบัต่าง ๆ 

  1.1.4 มุ่งใหคุ้ณวุฒหิรอืปรญิญาของสถาบนัอุดมศกึษาใด ๆ ของประเทศไทย 
เป็นทีย่อมรบัและเทยีบเคยีงไดก้บัสถาบนัอุดมศกึษาทีด่ที ัง้ในและต่างประเทศ  

จากสาระเกีย่วกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
สรุปได้ว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิ
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาของประเทศเพื่อนํานโยบายในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตใิน
สว่นของมาตรฐานการอุดมศกึษาไปสูก่ารปฏบิตัใินสถาบนัอุดมศกึษาอยา่งเป็นรปูธรรม เน้นการ
จัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีหลักการสําคัญได้แก่ 1) ยึดหลักความ
สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา 2) มุ่งเน้น
มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติ (Learning Outcomes) 3) ประมวลกฎเกณฑ์และประกาศ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4) ให้คุณวุฒิหรือปริญญาของ
สถาบนัอุดมศกึษาของประเทศไทยเป็นทีย่อมรบัและเทยีบเคยีงไดก้บัสถาบนัอุดมศกึษาทีด่ที ัง้
ในและต่างประเทศ  

 
 1.2 โครงสร้างและองคป์ระกอบ 
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  1.2.1 ระดบัคุณวุฒ ิ(Levels of Qualifications) แสดงถงึการเพิม่ขึน้ของระดบั
สติปัญญาที่ต้องการ และความซับซ้อนของการเรยีนรู้ที่คาดหวงั เพราะเป็นพื้นฐานความรู้
ความสามารถทีส่าํคญัในการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา ประกอบดว้ย 

   ระดบัที ่ 1 อนุปรญิญา (3 ปี) 
   ระดบัที ่  2  ปรญิญาตร ี
   ระดบัที ่ 3 ประกาศนียบตัรบณัฑติ 
   ระดบัที ่  4  ปรญิญาโท 
   ระดบัที ่  5  ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 
   ระดบัที ่  6  ปรญิญาเอก 
  1.2.2 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิกาํหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัใหบ้ณัฑติมอียา่งน้อย 5 ดา้น ดงัน้ี 
   1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนา

นิสยัในการประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและด้วยความรบัผิดชอบทัง้ในส่วนตนและ
ส่วนรวมความสามารถในการปรบัวถิีชวีติในความขดัแยง้ทางค่านิยมการพฒันานิสยัและการ
ปฏบิตัตินตามศลีธรรมทัง้ในเรือ่งสว่นตวัละสงัคม 

    มาตรฐานผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรม ใชก้บันกัศกึษาทุกคน
แมว้่าบางสาขา/สาขาวชิานกัศกึษาจาํเป็นตอ้งพฒันาเป็นการเฉพาะเช่นจรรยาบรรณของแพทย ์
นกับญัชแีละนกักฎหมายเป็นตน้ 

   2) ด้านความรู ้(Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจการ
นึกคดิและการนําเสนอขอ้มูลการวเิคราะห์และจําแนกขอ้เท็จจรงิในหลกัการทฤษฎีตลอดจน
กระบวนการต่าง ๆและสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้

   3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ความสามารถในการ
วเิคราะหส์ถานการณ์และใชค้วามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิหลกัการทฤษฎแีละกระบวนการต่าง ๆใน
การคดิวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหาเมือ่ตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ใหม ่ๆ ทีไ่มไ่ดค้าดคดิมาก่อน 

    มาตรฐานผลการเรยีนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา จะ
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสาขา/สาขาวชิาที่เรยีนซึ่งต้องระบุรายละเอยีดของความรูแ้ละทกัษะของ
สาขา/สาขาวชิาทีเ่หมาะสมกบัระดบัคุณวุฒไิวใ้นรายละเอยีดหลกัสตูรและรายละเอยีดรายวชิา 

   4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่มการ
แสดงถึงภาวะผู้นําความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคมความสามารถในการวางแผนและ
รบัผดิชอบในการเรยีนรูข้องตนเอง 
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    มาตรฐานผลการเรยีนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ มุง่หวงัใหน้กัศกึษาทุกคนไมว่า่จะเป็นระดบัคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาใดตอ้งบรรลุ
มาตรฐานผลการเรยีนรูด้า้นน้ี 

   5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ  (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขความสามารถในการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทัง้การพูดการเขยีนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    มาตรฐานผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวงัให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดบัคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิาใดตอ้งบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูด้า้นน้ีแต่สาํหรบันกัศกึษาทีเ่รยีนในสาขา/สาขาวชิา
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูน้ี้ จะตอ้งเน้นใหม้คีวามชาํนาญมากกว่านักศกึษา
สาขา/สาขาวิชาอื่น ๆ เช่นนักศึกษาที่เรยีนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความ
ชํานาญและทกัษะตามมาตรฐานผลการเรยีนรูด้้านความรูแ้ละด้านทกัษะทางปัญญาเกี่ยวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 จากสาระเกี่ยวกบัโครงสรา้งและองค์ประกอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั 
อุดมศกึษาแห่งชาต ิดงัไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้่าระดบัคุณวุฒจิะแสดงถงึการเพิม่ขึน้ของระดบั
สตปัิญญาและความซบัซอ้นของการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั ทัง้ 6 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบัอนุปรญิญา 2) 
ปรญิญาตร ี3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4) ปรญิญาโท 5) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 6) 
ปริญญาเอก สําหรับการเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิไดก้ําหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัใหบ้ณัฑติมอียา่งน้อย 5 ดา้น ไดแ้ก่
1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ ัง้ 5 ด้านเป็นมาตรฐานผลการเรยีนรูข้อง
บณัฑติทุกคนในระดบัคุณวุฒ ิ 

 1.3 คณุลกัษณะของบณัฑิตที่พึงประสงคข์องแต่ละคณุวฒุิ 
  1.3.1 ระดบัปริญญาตรี ผู้สําเรจ็การศึกษาจะมคีวามรูค้วามสามารถอย่าง

น้อยต่อไปน้ี 
   1) ความรู้ที่ครอบคลุมสอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่

ศกึษาตลอดถงึความเขา้ใจในทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วขอ้ง 
   2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซบัซ่อนและพฒันาแนวทางใน

การแกปั้ญหาไดอ้ย่างสรา้งสรรคจ์ากความเขา้ใจทีล่กึซึง้ของตนเองและความรูจ้ากสาขาวชิาอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยอาศยัคาํแนะนําแต่เพยีงเลก็น้อย 
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   3) ความสามารถในการคน้หา การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตรแ์ละสถติทิี่
เหมาะสมในการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น ตลอดจนการเลอืกใชก้ลไกทีเ่หมาะสมในการ
สือ่ผลการวเิคราะหต่์อผูร้บัขอ้มลูขา่วสารกลุ่มต่าง ๆ 

   4) ในกรณีของหลกัสูตรวชิาชพี สิง่สําคญัคอื ความรูแ้ละทกัษะที่จําเป็น
ต่อการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพในวชิาชพีนัน้ ๆ 

   5) ในกรณีของหลกัสูตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่ง
สําคญัคือความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลงานวิจยัต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชานัน้ ความ 
สามารถในการแปลความหมาย การวเิคราะหแ์ละประเมนิความสาํคญัของการวจิยัในการขยาย
องคค์วามรูใ้นสาขา/สาขาวชิา 

  โดยมคีุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ดงัน้ี 
   1) มคีวามคดิรเิริม่ในการแก้ไขปัญหา และขอ้โต้แยง้ทัง้ในสถานการณ์

สว่นบุคคลและของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้าในการแสวงหาทางเลอืกใหมท่ีเ่หมาะสม
ไปปฏบิตัไิด ้

   2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธี
การศกึษาคน้ควา้ในสาขาวชิาของตนเพือ่ใชใ้นการแกปั้ญหาและขอ้โตแ้ยง้ในสถานการณ์อื่น ๆ 

   3) สามารถพจิารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทาง
วชิาการหรอืวชิาชพี โดยยอมรบัขอ้จาํกดัของธรรมชาตขิองความรูใ้นสาขาวชิาของตน 

   4) มสี่วนร่วมในการตดิตามพฒันาการในศาสตรข์องตนใหท้นัสมยั และ
เพิม่พนูความรูแ้ละความเขา้ใจของตนอยูเ่สมอ 

   5) มจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบสงูทัง้ในบรบิททางวชิาการ ในวชิาชพี
และชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

  1.3.2 ระดบัประกาศนียบตัรบณั ฑิต  ผู้สําเรจ็การศึกษาจะมคีวามรู้ความ 
สามารถอยา่งน้อยต่อไปน้ี 

   1) ความรูร้ะดบัสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิและมปีระสบการณ์ใน
สาขาวชิาทัง้ดา้นวชิาการหรอืวชิาชพีเป็นอยา่งมาก 

   2) ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและการปฏิบัติได้อย่าง
สรา้งสรรคใ์นการวางแผนและการวจิยัดว้ยความรูค้วามเขา้ใจทีล่กึซึง้ทัง้จากภายในและภายนอก
สาขาวชิา 

   3) ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เทคนิคเชงิวเิคราะหอ์ื่น ๆ ในการคน้ควา้และรายงานผลเกีย่วกบัประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
เสนอแนะความคดิรเิริม่ใหม่ ๆ ดว้ยปากเปล่า ดว้ยการเขยีน และการใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อ
สือ่สารกบัผูฟั้งกลุ่มต่าง ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาการ กลุ่มวชิาชพีและชุมชน 
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   4) ความสามารถทางวชิาชพีในระดบัสูงเพื่อรบัภาระความรบัผดิชอบใน
หน้าทีก่ารงานและการประกอบวชิาชพี 

  โดยมคีุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ดงัน้ี 
   1) สามารถนําความรู้ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติทัง้ในและนอก

สาขาวชิามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางในการแสดงความคดิเหน็ประเดน็ปัญหาใหม ่ๆ 
   2) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําที่มปีระสทิธภิาพในการรเิริม่ดําเนินการเรื่อง

สําคญั ๆ ในที่ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึงถึงผู้อื่น โดยสอดคล้องกบัค่านิยมและหลกัแห่ง
จรยิธรรม 

   3) ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยางในทางบวกต่อผู้อื่น และมภีาวะผู้นําในการ
ดาํรงชวีติในวงวชิาชพีและชุมชน 

   4) มสี่วนร่วมและช่วยในการรเิริม่วางแผนใหผู้อ้ื่น เพื่อใหผู้ค้นเหล่านัน้มี
พฒันาการทีท่นัต่อความกา้วหน้าในสาขาวชิาชพีของตน 

  1.3.3 ระดบัปริญญาโท ผูส้าํเรจ็การศกึษาจะมคีวามรูค้วามสามารถอยา่งน้อย
ต่อไปน้ี 

   1) ความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นทฤษฎผีลการวจิยัและพฒันาการล่าสุดใน
ระดบัแนวหน้าทางวชิาการหรอืการปฏบิตัใินวชิาชพี และสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการเหล่าน้ีต่อ
องคค์วามรูใ้นสาขาวชิา 

   2) ความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจยั เพื่อศึกษา
คน้ควา้ในระดบัสูงเพื่อใชใ้นวชิาการหรอืการปฏบิตัทิางวชิาชพี และจะใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีในการ
ดาํเนินการวจิยัทีส่าํคญัหรอืทาํโครงการคน้ควา้ในวชิาชพี 

   3) ความสามารถในการสงัเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลของการวจิยั และ
พฒันาการใหม่ ๆ ในการปฏบิตัทิางวชิาชพี ในการวเิคราะหพ์ฒันาและทดสอบสมมตฐิานตลอด
ถงึการเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

   4) ความสามารถในการสื่อถงึผลการศกึษาคน้ควา้และการวจิยั โดยการ
เผยแพรใ่นรปูแบบของสือ่ต่าง ๆ ต่อกลุ่มนกัวชิาการ นกัวชิาชพี และบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน 

  โดยมคีุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ดงัน้ี 
   1) ศกึษาคน้ควา้ปัญหาทางวชิาการหรอืวชิาชพีทีซ่บัซอ้นอย่างสมํ่าเสมอ 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่าน้ีได้ใน
สถานการณ์ทีจ่าํเป็นไดแ้มไ้มม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปัญหานัน้ ๆ 

   2) สามารถแสดงออกอย่างเป็นอสิระในการจดัการและแก้ไขปัญหาทัง้ที่
คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นได้และแสดงออกซึ่งภาวะผูนํ้าในกลุ่มได้
อยา่งเหมาะสม 
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   3) ติดตามและกระตือรอืรน้ในการสนับสนุนใหผู้อ้ื่นรูจ้กัประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมอนัเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ยุ่งยาก
ซบัซอ้นและละเอยีดออ่น ซึง่อาจจะเกีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ทางคา่นิยม 

   4) มคีวามรบัผดิชอบอย่างเตม็ทีใ่นการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง และมี
ภาวะผูนํ้าในการใหโ้อกาสและสนบัสนุนผูอ้ื่นใหม้กีารพฒันาทางวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง 

  1.3.4 ระดบัปริญญาเอก ผูส้ําเรจ็การศึกษาจะมคีวามรูค้วามสามารถอย่าง
น้อยต่อไปน้ี 

   1) ความเขา้ใจอนัถ่องแท่ในองคค์วามรูร้ะดบัสูงและการวจิยัในสาขาวชิา
การหรอืวชิาชพี 

   2) ความคุ้นเคยกบัประเด็นปัญหาที่กําลงัเกิดขึ้นในระดบัแนวหน้าของ
สาขาวชิาการหรอืวชิาชพี รวมทัง้ความทา้ทายของประเดน็ปัญหาเหล่านัน้ต่อการปฏบิตัหิน้าที่
ในปัจจุบนั และต่อขอ้สรปุทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัอยูแ่ลว้ 

   3) การศกึษาคน้ควา้ระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสงัเคราะหท์ฤษฎแีละการ
วจิยัในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการสรา้งองคค์วามรูแ้ละแปลความหมายขององคค์วามรูใ้หม่
ทางการวิจัยที่มีลักษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ทีส่าํคญัต่อการปฏบิตัใินวชิาชพี 

   4) ความเข้าใจอย่างถ้องแท้ในเทคนิคการวจิยัที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
สาขาวชิาทีศ่กึษา 

   5) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจยัจากวิทยานิพนธ์หรอืจาก
รายงานผลของโครงการและจากสิง่ตพีมิพห์รอืสือ่ต่าง ๆ ทีอ่า้งองิไดใ้นวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

  โดยมคีุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ดงัน้ี 
   1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ระดบัสูงและ/หรอืความเข้าใจในวิชาชีพ 

เพื่อพฒันาความรูแ้ละการปฏบิตัใินสาขาวชิาชพีของตนใหก้า้วหน้ายิง่ขึน้ และใหก้ารสนับสนุน
อยา่งเตม็กาํลงัเพือ่พฒันาความรูค้วามเขา้ใจและกลยทุธใ์หม ่ๆ 

   2) สามารถแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้าในสาขาวชิาของตนในการแกไ้ขปัญหา
สําคัญที่เกิดขึ้น รวมทัง้แสดงความคิดเห็นและข้อสรุปต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มที่ไม่ใช่
ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   3) สามารถจดัการกบัปัญหาทางจรยิธรรมทีซ่บัซอ้นในบรบิทของวชิาการ
หรอืวชิาชพีไดม้ัน่คงและรวดเรว็ มคีวามคดิรเิริม่ในการหาทางเลอืกทีเ่หมาะสม เพื่อแกไ้ขปัญหา
ทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน 

 จากสาระเกีย่วกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องแต่ละระดบัคุณวุฒติาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิสรปุไดว้า่ คุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
แบ่งได ้6 ระดบั ไดแ้ก่ 
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  1) คุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีประกอบดว้ย 1.1) มคีวามคดิรเิริม่ในการแก้ไข
ปัญหา และขอ้โต้แยง้ 1.2) ประยุกต์ความเขา้ใจอนัถ่องแท้ในทฤษฏแีละระเบยีบวธิกีารศกึษา
คน้ควา้ในสาขาวชิาของตน 1.3) แสวงหาเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวชิาการหรอื
วชิาชพี 1.4) มสีว่นรว่มในการตดิตามพฒันาการในศาสตรข์องตนใหท้นัสมยั และเพิม่พนูความรู้
และความเขา้ใจของตนอยูเ่สมอ 1.5) มจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบสงูทัง้ในบรบิททางวชิาการ 
ในวชิาชพีและชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

  2) คุณวุฒริะดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ ประกอบดว้ย 2.1) นําความรูใ้นภาค
ทฤษฏแีละภาคปฏบิตัทิ ัง้ในและนอกสาขาวชิามาประยุกต์ใชอ้ย่างกวา้งขวางในการแสดงความ
คดิเหน็ประเดน็ปัญหาใหม่ ๆ 2.2) แสดงออกภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพในการรเิริม่ดําเนินการ
เรื่องสําคญั ๆ ในที่ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึงถึงผู้อื่น 2.3) เป็นแบบอย่างต่อผู้อื่น และมี
ภาวะผูนํ้าในการดํารงชวีติในวงวชิาชพีและชุมชน 2.4) มสี่วนร่วมและช่วยในการรเิริม่วางแผน
ใหผู้อ้ื่น เพือ่พฒันาการทีท่นัต่อความกา้วหน้าในสาขาวชิาชพีของตน 

  3) คุณวุฒริะดบัปรญิญาโทประกอบดว้ย 3.1) คน้ควา้ปัญหาทางวชิาการหรอื
วชิาชพีทีซ่บัซอ้นแกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรคใ์ชท้กัษะในสถานการณ์ทีจ่าํเป็นไดแ้มไ้มม่ขีอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัประเดน็ปัญหานัน้ ๆ 3.2) แสดงออกในการจดัการและแกไ้ขปัญหาทัง้ทีค่าดการณ์
ไดแ้ละคาดการณ์ไม่ไดท้ํางานรว่มกบัผูอ้ื่นแสดงภาวะผูนํ้าในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม3.3) ตดิตาม
กระตือรอืรน้สนับสนุนให้ผู้อื่นรูจ้กัประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม 3.4) มี
ความรบัผดิชอบในการศึกษาหาความรูด้้วยตนเองมภีาวะผู้นําในการให้โอกาสและสนับสนุน
ผูอ้ื่นใหม้กีารพฒันาทางวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง 

  4) คุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกประกอบด้วย 4.1) ประยุกต์ใช้ความรูร้ะดบัสูง
และ/หรอืความเขา้ใจในวชิาชพี 4.2) แสดงออกภาวะผูนํ้าในสาขาวชิาของตนในการแกไ้ขปัญหา
สาํคญัทีเ่กดิขึน้ 4.3) จดัการปัญหาทางจรยิธรรมทีซ่บัซอ้นในบรบิทของวชิาการหรอืวชิาชพีได ้
 
แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง แนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการดังน้ี
(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2552) 

1. ดาํเนินการพฒันา/ปรบัปร ุงรายละเอียดของหลกัสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 ได ้2 วธิดีงัน้ี 

 1.1 ใชป้ระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาของ
ระดบัคุณวุฒนิัน้ ๆ เป็นแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรงุรายละเอยีดของหลกัสตูร 
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 1.2 ใชป้ระกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่
กระทรวงศกึษาธกิารยงัมไิดป้ระกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาของระดบัคุณวุฒนิัน้ 

2. จดัทาํรายละเอียดของหลกัสูตร รายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ใหช้ดัเจน โดยครอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ตามแบบ มคอ.2 มคอ.3 
และ มคอ.4 ทา้ยประกาศ 

3. สภาสถาบนัอ ุดมศึกษา กําหนดระบบและกลไกของการจดัทํารายละเอยีดของ
หลกัสตูร และตอ้งอนุมตัหิลกัสตูรซึง่ไดจ้ดัทาํอยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์แลว้ก่อนเปิดสอน 

4. เสนอหลกัสูตร  ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมตัิให้เปิดสอนแล้วให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบภายใน 30 วนันบัแต่สภาสถาบนัอุดมศกึษาอนุมตั ิ

5. บริหารจดัการหลกัสตูร เพือ่ใหบ้ณัฑติมคีุณลกัษณะตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ทีก่ําหนดในมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานัน้ ๆ หรอืกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิกรณีทีก่ระทรวงศกึษาธกิารยงัมไิดป้ระกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาของระดบั
คุณวุฒนิัน้ ๆ และธาํรงไวซ้ึง่คุณภาพมาตรฐานดงักล่าว โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

 5.1 พฒันาอาจารยด์า้นวชิาการ วธิกีารสอนและวธิกีารวดัผลอยา่งต่อเน่ือง 
 5.2 จัดสรรทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพออย่างมี

คุณภาพ รวมทัง้อาจประสานกบัสถาบันอุดมศึกษาและ/หรอืหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ทรพัยากร
รว่มกนัในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ 

 5.3 ให้มีการประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรยีนรูใ้นทุก ๆ ดา้น ตามทีก่าํหนดไวใ้นรายละเอยีดของหลกัสตูรนัน้ ๆ 

 5.4 ให้มกีารรายงานผลการจดัการศึกษาเป็นรายวชิา ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้าม)ี ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลกัสูตรทุกปีการศึกษา โดยมหีวัขอ้ตามแบบ มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7 ตามลาํดบัทีแ่นบทา้ยประกาศ 

 5.5 ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และรายงาน
ผลการจดัการศกึษาต่อสภาสถาบนัอุดมศกึษาทุกปีการศกึษา 

 5.6 ประเมนิหลกัสตูรเพือ่พฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยา่งน้อยทุก ๆ 5 ปี 
6. ให้ดาํเนินการประกนัค ุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเน่ืองทุกหลกัสตูร โดยดาํเนินการดงัน้ี 
 6.1 กําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการดําเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
 6.2 ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในตามระบบประกนัคุณภาพภายในหลกัสตูร 
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 6.3 รายงานผลการดําเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศกึษา และสาธารณะ 

 6.4 นําผลการประเมนิมาปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีุณภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
7. ให้สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาเผยแพร่หลกัส ูตรใหม่/ปรบัปรุงที่

มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อสถาบัน 
อุดมศกึษาไดเ้ปิดสอนไปแลว้อยา่งน้อยครึง่ระยะเวลาของหลกัสตูรตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 

 7.1 เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสภาสถาบนัอุดมศกึษาก่อนเปิดสอนและไดแ้จง้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบภายใน 30 วนันับแต่สภาสถาบนัอุดมศึกษา
อนุมตัหิลกัสตูรนัน้ 

 7.2 ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามตวับ่งชี้ที่กําหนดไว้ในรายละเอยีดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ต่อเน่ืองกนั นับตัง้แต่เปิดสอนหลกัสตูรทีไ่ดพ้ฒันาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาตเิวน้แต่หลกัสตูรใดทีม่าตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาไดก้ําหนดตวับ่งชีแ้ละ/หรอืเกณฑ์
การประเมนิเพิม่เตมิ ผลการประเมนิคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิานัน้ ๆกําหนด จงึจะได้รบัการเผยแพร่ กรณีหลกัสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของ
หลกัสตูร 1 ปีหรอืน้อยกว่าใหพ้จิารณาผลการประเมนิคุณภาพภายในของปีแรกทีเ่ปิดสอนดว้ย
หลกัเกณฑเ์ดยีวกนั 

 7.3 หลกัสูตรใดที่ไม่ไดร้บัการเผยแพร่ ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาดําเนินการปรบัปรุง
ตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการการอุดมศกึษาจะกาํหนดจากผลการประเมนิต่อไป 

 7.4 กรณหีลกัสตูรใดไดร้บัการเผยแพรแ่ลว้ สถาบนัอุดมศกึษาจะตอ้งกาํกบัดแูลให้
มกีารรกัษาคุณภาพให้มมีาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมนิคุณภาพภายในต้องมคีะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดบัดขีึ้นไป หรอืเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานัน้กําหนดทุกปี
หลงัจากได้รบัการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตรของสถาบนั 
อุดมศกึษาใดไม่เป็นไปตามที่กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา(สกอ.) เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนัน้จนกว่าสถาบัน 
อุดมศกึษานัน้จะไดม้กีารปรบัปรงุตามเงือ่นไขของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

8. คณะกรรมการการอดุมศึกษาจะติดตามการดาํเนินการ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตอิยา่งต่อเน่ือง กรณีทีพ่บว่าไมเ่ป็นไปตามแนวทางทีก่ําหนด ให้
มกีารปรบัปรงุตามเงือ่นไขของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

จากสาระเกี่ยวกบัประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง แนวทางการปฏบิตัติามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ดาํเนินการตามแนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพอสรุป
ไดด้งัน้ี 
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1. การพฒันาปรบัปรุงรายละเอยีดของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาของระดบัคุณวุฒนิัน้ ๆ เป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุง
หลกัสูตรและ 2) ใชป้ระกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 เป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร 

2. จดัทํารายละเอียดของหลกัสูตร รายละเอียดของรายวชิา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 

3. สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจดัทํารายละเอียดของ
หลกัสตูร และตอ้งอนุมตัหิลกัสตูรซึง่ไดจ้ดัทาํอยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์แลว้ก่อนเปิดสอน 

4. เสนอหลกัสูตรใหส้ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบภายใน 30 วนั
นบัแต่สภาสถาบนัอุดมศกึษาอนุมตั ิ

5. บรหิารจดัการหลกัสูตรเพื่อใหบ้ณัฑติมคีุณลกัษณะตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานัน้ ๆ หรอืกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ 

6. ดําเนินการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนอย่างต่อเน่ืองทุก
หลกัสตูร  

7. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรบัปรุงที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อสถาบนัอุดม 
ศกึษาไดเ้ปิดสอนไปแลว้อยา่งน้อยครึง่ระยะเวลาของหลกัสตูร 

8. คณะกรรมการการอุดมศกึษาจะตดิตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตอิย่างต่อเน่ือง กรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางทีก่ําหนด ใหม้กีาร
ปรบัปรงุตามเงือ่นไขของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 
ข ัน้ตอนการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง แนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ไดก้ําหนดขัน้ตอนใหส้ถาบนัอุดมศกึษาปฏบิตัติาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ไวด้งัน้ี (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา, 2552) 

1. การพฒันามาตรฐานคณุวฒุิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ  ในแต่ละระดบัคณุวฒุิ 
 มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาเป็นส่วนหน่ึงของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั 

อุดมศึกษาของประเทศไทยซึ่งเป็นกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้ป็นรปูธรรมโดยเฉพาะดา้นมาตรฐานผล
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การเรยีนรูข้องบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาสาขา/สาขาวชิานัน้ ๆ กรอบมาตรฐานคุณวุฒขิองสาขา/
สาขาวชิา จงึหมายถงึกรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติในแต่ละระดบัคุณวุฒิ
ของสาขา/สาขาวชิาหน่ึงซึง่จะกําหนดคุณลกัษณะของบณัฑติในสาขา/สาขาวชิานัน้ปรญิญาและ
องคค์วามรูท้ีเ่ป็นเน้ือหาทีจ่าํเป็นจะตอ้งมใีนหลกัสตูรสาขา/สาขาวชิาและระดบัคุณวุฒนิัน้ ๆ เพื่อ
เป็นหลกัประกนัว่าบณัฑติที่สําเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวชิา
และระดบัคุณวุฒิเดียวกนัจะมีผลการเรยีนรูไ้ม่น้อยกว่าที่กําหนดในขณะเดียวกนัมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเปิดกว้างและส่งเสรมิให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีโอกาสบรรจุ
เน้ือหาวชิาในส่วนทีน่อกเหนือจากทีก่ําหนดไวไ้ดอ้ย่างอสิระเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ
หรอืเอกลกัษณ์ของแต่ละสถาบนัฯ ซึง่ทําใหส้ถาบนัสามารถพฒันาหลกัสตูรไดอ้ยา่งหลากหลาย
แต่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันที่
เทยีบเคยีงกนัได ้

 การจดัทํามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา คณะกรรมการการอุดมศกึษา(กกอ.)
มอบหมายใหค้ณะผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขา/สาขาวชิารว่มกนัพฒันามาตรฐานคุณวุฒขิองแต่ละ
ระดบัคุณวุฒแิละสาขา/สาขาวชิาโดยใชก้รอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 เป็นแนวทางพฒันามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาซึ่งต้องคงลกัษณะทางวชิาการของ
สาขา/สาขาวชิาสอดคลอ้งตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัในระดบัคุณวุฒเิดยีวกนักบั
ประเทศต่าง ๆ และคํานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกีย่วข้องได้แก่
สถาบนัอุดมศึกษาทีเ่ปิดสอนสาขา/สาขาวิชานัน้ นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการองค์กร
วิชาชพีผู้ใช้บณัฑติฯลฯ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ีได้มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเหน็/
จดัทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาโดยจะมีการทบทวนเพือ่ปรับปรุงให้เหมาะสมทนัสมัยทุก 
5 ปีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือ่ประโยชน์ในการปรับปรุงครัง้ต่อไป 

จากสาระเกี่ยวกบัการพฒันามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาต่าง ๆ ในแต่ละระดบั
คุณวุฒมิาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาพอสรุปไดว้่า เป็นการกําหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ของบณัฑติในแต่ละระดบัคุณวุฒขิองสาขา/สาขาวชิาหน่ึง มกีารกําหนดคุณลกัษณะของบณัฑติ
ในสาขา/สาขาวชิานัน้ปรญิญาและองค์ความรูท้ี่เป็นเน้ือหาที่จําเป็นจะต้องมใีนหลกัสูตรสาขา/
สาขาวชิาและระดบัคุณวุฒินัน้ ๆ โดยบณัฑิตที่สําเรจ็การศึกษาในสาขา/สาขาวชิาและระดบั
คุณวุฒิเดียวกนัจะมีผลการเรยีนรูไ้ม่น้อยกว่าที่กําหนด ในการจดัทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/สาขาวิชา
ร่วมกันพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา โดยใช้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นแนวทางพฒันามาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิา สอดคลอ้งตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัในระดบัคุณวุฒเิดยีวกนั
กบัประเทศต่าง ๆ และความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืผูเ้กีย่วขอ้งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมี
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ส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น/จดัทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชามีการทบทวนเพื่อ
ปรบัปรงุในทุก 5 ปี 

2. การจดัทาํรายละเอียดของหลกัสตูร (Programme Specification) 
 หมายถงึ คําอธบิายภาพรวมของการจดัหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะทํา

ให้บัณฑิตบรรลุผลการเรยีนรู้ของหลกัสูตรนัน้ ๆ โดยจะถ่ายทอดผลมาตรฐานการเรยีนรู้ที่
คาดหวงัของบณัฑิตที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาในระดบัชาติและ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขา/สาขาวชิาไปสู่การปฏิบตัิในหลกัสูตรซึ่งแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเน้ือหาวชิาเพิม่เตมินอกเหนือจากทีก่ําหนดไวไ้ดอ้ยา่งอสิระเหมาะสมตรงกบัความ
ต้องการหรอืเอกลกัษณ์ของสถาบนัฯโดยคณาจารยผ์ูส้อนจะต้องร่วมมอืกนัวางแผนการจดัทํา
รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 รายละเอียดของหลกัสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรยีนวิชา
อะไรบา้ง เขา้ใจถงึวธิกีารสอนวธิกีารเรยีนรูต้ลอดจนวธิกีารวดัและประเมนิผลทีจ่ะทาํใหม้ัน่ใจว่า
เมื่อเรยีนสําเรจ็แลว้จะบรรลุผลการเรยีนรูต้ามทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสูตรทัง้ยงัแสดงความสมัพนัธ์
ของหลกัสูตรกบัองคป์ระกอบในการเรยีนเพื่อนําไปสู่คุณวุฒติามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
รายละเอยีดของหลกัสตูรจะช่วยใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนในหลกัสตูรทีเ่หมาะกบัรปูแบบการเรยีนรู้
และความต้องการของตนเองไดร้วมทัง้ผูใ้ชบ้ณัฑติสามารถใชป้ระกอบการพจิารณารบับณัฑติ
เขา้ทาํงาน 

การจดัทาํรายละเอยีดของหลกัสตูรม ี2 วธิดีงัน้ี 
 วธิทีี ่ 1  กรณทีีก่ระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศมาตรฐานคุณวุฒขิองระดบัคุณวุฒิ

ของสาขา/สาขาวชิานัน้แลว้เมื่อสถาบนัอุดมศกึษาประสงค์จะเปิดสอน/ปรบัปรุงหลกัสูตรระดบั
คุณวุฒใิดของสาขา/สาขาวชิาใดใหด้าํเนินการดงัน้ี 

  1) พจิารณาความพรอ้มและศกัยภาพของสถาบนัฯในการบรหิารจดัการศกึษา
ตามหลกัสตูรในหวัขอ้ต่าง ๆ ทีก่าํหนดในมาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขา/สาขาวชิา 

  2) แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรระดบัสาขา/สาขาวชิา ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัสาขา/สาขาวชิาอย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร
อย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวชิานัน้ ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อยา่งน้อย 2 คน หากมอีงคก์รวชิาชพีใหม้ผีูแ้ทนองคก์รวชิาชพีรว่มเป็นกรรมการดว้ยอยา่งน้อย 
1 คน เพื่อดําเนินการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขา/สาขาวชิา 
โดยมหีวัขอ้ของหลกัสตูรอยา่งน้อยตามทีก่ําหนดไวใ้นแบบมคอ.2 ประกอบดว้ย 8 หมวดต่อไปน้ี 
หมวดที ่1 ลกัษณะและขอ้มลูทัว่ไป หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสตูร หมวดที ่3 ระบบการ
จดัการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร หมวดที ่4 ผลการเรยีนรูก้ลยุทธก์าร
สอนและประเมนิผล หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษาหมวดที่ 6 การพฒันา
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คณาจารย ์หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสตูร และหมวดที ่8 การประเมนิและปรบัปรุงการ
ดาํเนินการของหลกัสตูร  

  3) การพฒันาหลกัสูตรระดบัสาขา/สาขาวชิาตามขอ้ (2) นัน้ในหวัขอ้ผลการ
เรยีนรูท้ี่คาดหวงันอกจากมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี่กําหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขา/
สาขาวิชานัน้แล้วสถาบันฯอาจเพิ่มเติมผลการเรยีนรู้ซึ่งสถาบันฯต้องการให้บัณฑิตสาขา/
สาขาวชิาในระดบัคุณวุฒนิัน้ของตนมคีุณลกัษณะเด่นหรอืพเิศษกว่าบณัฑติในสาขา/สาขาวชิา
และระดบัคุณวุฒเิดยีวกนัของสถาบนัฯอื่น ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามปรชัญาและปณิธานของสถาบนั
ฯและเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลอืกเรยีนหลกัสูตรของสถาบนัฯหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติสนใจที่จะรบั
บณัฑติเขา้ทาํงานเมื่อสาํเรจ็การศกึษาโดยใหแ้สดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการ
เรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา เพือ่ใหเ้หน็วา่แต่ละรายวชิาในหลกัสตูรมคีวามรบัผดิชอบหลกัหรอื
ความรบัผดิชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรยีนรูด้า้นใด 

 วธิทีี่ 2 กรณีที่กระทรวงศกึษาธกิารยงัมไิดป้ระกาศมาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขา/
สาขาวชิานัน้เมื่อสถาบนัอุดมศกึษาประสงค์จะเปิดสอน/ปรบัปรุงหลกัสูตรระดบัคุณวุฒใิดของ
สาขา/สาขาวชิาใดใหด้าํเนินการดงัน้ี 

  1) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัด
การศกึษาตามแนวคดิของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

  2) แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรสาขา/สาขาวชิาใดในระดบัคุณวุฒใิด
ระดับหน่ึงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอย่างน้อย 2 คนผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญในสาขา/สาขาวชิานัน้ ๆ ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมอีงค์กรวชิาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวชิาชีพร่วมเป็น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วยเพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวชิานัน้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิโดยมหีวัขอ้อย่างน้อยตามที่
กาํหนดไวใ้นแบบมคอ.2 รายละเอยีดของหลกัสตูร  

  3) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับสาขา/สาขาวิชาตามข้อ 2) นั ้น
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรต้องศกึษาทําความเขา้ใจมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นของ
ระดบัคุณวุฒทิีจ่ะพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูรลกัษณะของหลกัสตูรและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึ
ประสงคข์องระดบัคุณวุฒนิัน้ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นส่วนที ่1 สถาบนัอาจเพิม่เตมิมาตรฐานผลการ
เรยีนรูซ้ึง่สถาบนัฯ ตอ้งการใหบ้ณัฑติในระดบัคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา...ของตนมคีุณลกัษณะเด่น
หรอืพิเศษกว่าบณัฑิตในระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวชิาเดียวกนัของสถาบนัอื่น ๆ เพื่อให้
เป็นไปตามปรชัญาและปณิธานของสถาบนัและเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลอืกเรยีนหลกัสูตร
ของสถาบนัหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติสนใจจะรบับณัฑติเขา้ทาํงานเมื่อสาํเรจ็การศกึษาโดยใหแ้สดงแผนที่
การกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)
เพื่อใหเ้หน็ว่าแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรมคีวามรบัผดิชอบหลกัหรอืรบัผดิชอบรองต่อมาตรฐาน
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ผลการเรยีนรูด้า้นใดบา้ง นอกจากน้ีสถาบนัอาจกําหนดตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิเพิม่เตมิ
จากทีก่ําหนดไวใ้นการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอกรวมทัง้เพิม่เตมิ
หลกัเกณฑก์ารประเมนิเพื่อการเผยแพร่หลกัสูตรจากทีค่ณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนดไว้
ดว้ยกไ็ด ้

จากสาระเกี่ยวกบัการจดัทํารายละเอยีดของหลกัสูตร พอสรุปไดด้งัน้ี การจดัทําราย 
ละเอยีดของหลกัสตูรม ี2 วธิ ีไดแ้ก่วธิทีี ่1มปีระกาศมาตรฐานคุณวุฒขิองระดบัคุณวุฒขิองสาขา/
สาขาวชิานัน้ กบัวธิทีี ่2 ไมม่ปีระกาศมาตรฐานคุณวุฒขิองระดบัคุณวุฒขิองสาขา/สาขาวชิา โดย
สถาบนัอุดมศกึษาต้องดําเนินการดงัน้ี 1) พจิารณาความพรอ้มและศกัยภาพในการบรหิารจดั
การศกึษาตามหลกัสูตรในหวัขอ้ต่าง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขา/สาขาวชิา 2)
แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขา/สาขาวชิาอย่างน้อย 5 
คน ดําเนินการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัสาขา/สาขาวชิาโดยมี
หวัขอ้ของหลกัสตูรอยา่งน้อยตามทีก่ําหนดไวใ้นแบบมคอ.2 3) การพฒันาหลกัสตูรระดบัสาขา/
สาขาวชิาในหวัขอ้ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงัสถาบนัฯ อาจเพิม่เตมิผลการเรยีนรูท้ี่มคีุณลกัษณะ
เดน่หรอืพเิศษกวา่บณัฑติในสาขา/สาขาวชิาและระดบัคุณวุฒเิดยีวกนัของสถาบนัฯอื่น ๆ ได ้

3. ก า ร จ ั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
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

 3.1 รายละเอยีดของรายวชิาหมายถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางการบรหิารจดัการ
ของแต่ละรายวชิาเพื่อให้การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน
รายละเอยีดของหลกัสูตรซึ่งแต่ละรายวชิาจะกําหนดไวอ้ย่างชดัเจนเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์และ
รายละเอยีดของเน้ือหาความรูใ้นรายวชิาแนวทางการปลกูฝังทกัษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลกัษณะ
อื่น ๆ ที่นักศกึษาจะไดร้บัการพฒันาใหป้ระสบความสําเรจ็ตามจุดมุ่งหมายของรายวชิามกีาร
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนวิธีการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชาตลอดจนหนังสอือ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้นอกจากน้ียงั
กาํหนดยทุธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรงุ 

 3.2 รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามหมายถงึขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางการ
บรหิารจดัการในรายวชิาหรอืกจิกรรมทีน่กัศกึษาจะตอ้งออกฝึกงานออกฝึกภาคสนามหรอืสหกจิ
ศกึษาซึ่งจะต้องวางแผนใหส้อดคล้องและเป็นไปตามที่กําหนดไวใ้นรายละเอยีดของหลกัสูตร
โดยจะกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนถงึวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของการดาํเนินการของกจิกรรมนัน้ 
ๆ ตลอดจนความรูค้วามเขา้ใจทีน่กัศกึษาจะไดร้บัจากการออกฝึกมกีารกําหนดกระบวนการหรอื
วธิกีารในการปลูกฝังทกัษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอื่น ๆ ทีน่ักศกึษาจะไดร้บัการพฒันาให้
ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายรวมทัง้เกณฑ์การวดัและประเมินผลนักศึกษาและการ
ประเมนิการดาํเนินการตามรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 



25 

 3.3 สถาบนัฯต้องมอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อนรบัผดิชอบในการจดัทํารายละเอยีด
ของรายวชิาทุกรายวชิาในหลกัสูตรและรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี โดยมี
หวัข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและแบบมคอ.4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

จากสาระเกีย่วกบัการจดัทาํรายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม พอสรุปไดว้่า รายละเอยีดของรายวชิา หมายถงึแนวทางการบรหิารจดัการของแต่ละ
รายวชิาเพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนสอดคลอ้งและเป็นไปตามทีว่างแผนไวแ้ละรายละเอยีด
ของประสบการณ์ภาคสนาม หมายถึง แนวทางการบรหิารจดัการในรายวิชาหรอืกิจกรรมที่
นักศึกษาจะต้องออกฝึกงานออกฝึกภาคสนามหรอืสหกิจศึกษาที่วางแผนให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นรายละเอยีดของหลกัสตูร โดยมอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อนรบัผดิชอบ
ในการจดัทาํทีม่หีวัขอ้ตามแบบ มคอ.3 แบบมคอ.4 

4. การขออนุม ตัิ หล กัส ูต รต่อสภาสถาบนัอ ุดมศึกษาสถาบันฯต้องเสนอสภา
สถาบนัอุดมศกึษาอนุมตัหิลกัสูตร ซึ่งไดจ้ดัทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แลว้ก่อนเปิดสอน โดยสภา
สถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอยีดรายวชิาและรายละเอยีดประสบการณ์ภาคสนามหรอืฝึกงาน (ถา้ม)ี ใหช้ดัเจน 

5. การเสนอหลกัสูตรต่อสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาสถาบนัฯตอ้ง
เสนอหลกัสูตรซึ่งสภาสถาบนัอุดมศกึษาอนุมตัใิหเ้ปิดสอนแล้วใหส้ํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษารบัทราบภายใน 30 วนันบัแต่สภาสถาบนัฯ อนุมตั ิ

6. การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
 6.1 สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งพฒันาอาจารยท์ัง้ดา้นวชิาการและวธิกีารสอนทีมุ่่งเน้น

การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตกิําหนดอยา่งต่อเน่ือง โดยมกีารประกาศหลกัเกณฑก์ารพฒันาอาจารย์
อยา่งชดัเจน 

 6.2 สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งจดัสรรทรพัยากรเพื่อการเรยีนการสอนและการวจิยัให้
เพยีงพอทีจ่ะจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมคีุณภาพ รวมทัง้อาจประสานกบัสถาบนัอุดมศกึษาและ/หรอื
หน่วยงานอื่นเพือ่ใชท้รพัยากรรว่มกนัในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ 

 6.3 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรยีนรูใ้นทุกๆ ดา้นตามทีก่าํหนดไวใ้นรายละเอยีดของหลกัสตูรนัน้ๆ 
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7. การจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงาน
ผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  (Field Experience Report) (ถ้ามี) และ
รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (Programme Report) 

 7.1 การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึงการรายงานผลการ
จดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมื่อสิน้ภาคเรยีนเกีย่วกบัภาพรวมของการ
จดัการเรยีนการสอนในวชิานัน้ ๆ ว่าไดด้ําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่
วางไวใ้นรายละเอยีดของรายวชิาหรอืไม่และหากไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไวต้้องใหเ้หตุผลและ
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไปรายงานน้ี
จะครอบคลุมถงึผลการเรยีนของนกัศกึษาจาํนวนนกัศกึษาตัง้แตเ้ริม่เรยีนจนสิน้สดุปัญหาในดา้น
การบรหิารจดัการและสิง่อาํนวยความสะดวกการวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนกัศกึษา/
หวัหน้าภาค/หรอืผูป้ระเมนิภายนอกรวมทัง้การสาํรวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติการวางแผน
และใหข้อ้เสนอแนะต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรหรอืผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเพื่อปรบัปรุงและพฒันา
รายวชิาโดยมหีวัขอ้อยา่งน้อยตามแบบมคอ.5 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา 

 7.2 การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม หมายถึงการ
รายงานผลการฝึกงานออกฝึกภาคสนามหรอืสหกจิศกึษาว่าไดบ้รรลุผลการเรยีนตามแผนทีว่าง
ไวใ้นรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามหรอืไม่และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องใหเ้หตุผล
และข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการฝึกงานออกฝึกภาคสนามหรอืสหกิจศึกษาในครัง้ต่อไป
รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตัง้แต่เริม่จนสิ้นสุดปัญหาด้านการ
บรหิารจดัการและสิง่อํานวยความสะดวกการวเิคราะห์ผลการประเมนิการฝึกของนักศึกษา/
อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยงโดยมีหวัข้ออย่างน้อยตามแบบมคอ.6 รายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

 7.3 การรายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร หมายถงึการรายงานผลประจําปี
โดยผูป้ระสานงานหลกัสตูรหรอืผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเกีย่วกบัผลการบรหิารจดัการหลกัสตูรเช่น
ขอ้มูลทางสถติขิองนักศกึษาที่เรยีนในหลกัสูตรสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถาบนัที่มี
ผลกระทบต่อหลกัสูตรสรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในหลกัสูตร
ประสทิธภิาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นการเทยีบเคยีงผลการดําเนินการ
กบัมาตรฐานอื่น ๆ ที่มสีรุปผลการประเมนิหลกัสูตรจากความเห็นของผูส้ําเรจ็การศึกษาผู้ใช้
บัณฑิตตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนารวมทัง้แผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คณาจารยแ์ละบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งการรายงานผลดงักล่าวจะส่งไปยงัหวัหน้าภาควชิา/คณบดี
และใชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาดว้ยตนเองเพื่อปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูรเป็นระยะ ๆ และเป็น
ขอ้มลูในการรบัรองหลกัสตูรจากผูป้ระเมนิภายนอกไดด้ว้ย 
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  1) เมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปี
การศกึษาเมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอนการประเมนิผลและการทวนสอบผลการเรยีนรูข้องแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนจดัทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวชิาที่สอนการประเมนิผลและการทวนสอบผลการเรยีนรูใ้น
รายวชิาทีต่นรบัผดิชอบพรอ้มปัญหา/อุปสรรคและขอ้เสนอแนะใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร
ประมวล/วเิคราะห์ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการดําเนินงานและจดัทํารายงานประจําภาค
การศึกษาของแต่ละภาคการศึกษาโดยมีหวัข้ออย่างน้อยตามแบบมคอ.5 (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวชิา)และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้าม)ีตาม
แบบมคอ.6 และเมื่อสิน้ปีการศกึษาใหจ้ดัทํารายงานในภาพรวมประจําปีการศกึษาเพื่อใชใ้นการ
ปรบัปรุงและพฒันากลยุทธ์การสอนกลยุทธ์การประเมนิผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึน้
และหากจําเป็นจะตอ้งปรบัปรุงหลกัสูตรหรอืการจดัการเรยีนการสอนกส็ามารถกระทําไดโ้ดยมี
หวัขอ้อยา่งน้อยตามแบบมคอ.7 (รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร) 

  2) เมื่อครบรอบหลกัสูตร (เช่นหลกัสูตร 4 ปีครบรอบหลกัสูตรคอื 4 ปี) ให้
ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายวเิคราะห์ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ
บรหิารจดัการหลกัสตูรในภาพรวมว่าบณัฑติบรรลุผลการเรยีนรูต้ามทีค่าดหวงัไวห้รอืไม่และนํา
ผลการวเิคราะหม์าปรบัปรุงและพฒันาต่อไปโดยมหีวัขอ้อยา่งน้อยตามแบบมคอ.7 เช่นเดยีวกบั
การรายงานผลการดาํเนินการของแต่ละภาคการศกึษาหรอืปีการศกึษา 

จากสาระเกี่ยวกบัการจดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา รายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร สรปุไดว้า่ 

 1) รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา เป็นการรายงานผลการจดัการเรยีน
การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมื่อสิน้ภาคเรยีนเกีย่วกบัภาพรวมของการจดัการเรยีน
การสอนในวชิานัน้ ๆ  

 2) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เป็นการรายงานผล
การฝึกงานออกฝึกภาคสนามหรอืสหกิจศึกษาว่าได้บรรลุผลการเรยีนตามแผนที่วางไว้ใน
รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามหรอืไม่และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องใหเ้หตุผลและ
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการฝึกงานออกฝึกภาคสนามหรอืสหกจิศกึษาในครัง้ต่อไป 

 3) การรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร เป็นการรายงานผลประจาํปีโดยผู้
ประสานงานหลักสูตรหรือผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร
ประสทิธภิาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นการเทยีบเคยีงผลการดําเนินการ
กบัมาตรฐานอื่น ๆ ผลการประเมนิหลกัสตูรจากความเหน็ของผูส้าํเรจ็การศกึษาผูใ้ชบ้ณัฑติและ
ขอ้เสนอในการวางแผนและพฒันารวมทัง้แผนปฏบิตักิารในการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง โดยรายงานเมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปี
การศกึษาและเมือ่ครบรอบหลกัสตูรตามแบบมคอ.7 
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8. การประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
 8.1 สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งจดัใหม้กีารประกนัคุณภาพหลกัสตูรทุกหลกัสตูรอย่าง

ต่อเน่ือง แต่ละหลกัสูตรจะต้องมตีวับ่งชี้ที่เกี่ยวขอ้งและเกณฑ์การประเมนิตามที่การประกนั
คุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอกกําหนดเป็นอย่างน้อยโดยสถาบนัฯจะกําหนด
ตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิเพิม่เตมิกไ็ด ้

 8.2 กรณีที่สาขา/สาขาวชิาใดกระทรวงศึกษาธกิารได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานัน้แล้วนอกจากตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์การประเมิน
ตามทีก่ารประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอกกําหนดแลว้อาจมตีวับ่งชีแ้ละ
เกณฑก์ารประเมนิเพิม่เตมิตามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรฐานระดบัคุณวุฒขิองสาขา/สาขาวชิานัน้ซึง่
สถาบนัฯ จะกําหนดตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิเพิม่เตมิจากทีก่ําหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขา/สาขาวชิานัน้ ๆ ดว้ยกไ็ด ้

 8.3 สถาบนัฯ จะตอ้งรายงานผลการประเมนิการประกนัคุณภาพภายในซึง่รวมถงึ
การประกนัคุณภาพหลกัสตูรต่อสภาสถาบนัฯ ต่อคณะกรรมการการอุดมศกึษาและต่อสาธารณะ 

 8.4 สถาบันฯจะต้องนําผลการประเมินมาปรบัปรุงคุณภาพหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหบ้ณัฑติมผีลการเรยีนรูต้ามทีค่าดหวงัเสมอ 

จากสาระเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน สรุปได้
ว่าสถาบนัอุดมศกึษาต้องมกีารประกนัคุณภาพหลกัสูตรอย่างต่อเน่ืองมตีวับ่งชี้ทีเ่กี่ยวขอ้งและ
เกณฑ์การประเมนิตามที่การประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอกกําหนด
เป็นอย่างน้อย หากสาขา/สาขาวิชาใดมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวชิานัน้ใหด้ําเนินการประกนัคุณภาพตามมาตรฐานระดบัคุณวุฒขิองสาขา/สาขาวชิานัน้
และสถาบนัอุดมศกึษาต้องรายงานผลการประเมนิการประกนัคุณภาพภายในต่อสภาสถาบนัฯ 
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาและต่อสาธารณะโดยทัง้น้ีสถาบนัต้องนําผลการประเมนิมา
ปรบัปรุงคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนเพื่อให้บณัฑิตมีผลการเรยีนรู้ตามที่
คาดหวงัอยูเ่สมอ 

9. การเผยแพร่หลกัสตูรที่ม ีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ  
 ซึง่บนัทกึในฐานขอ้มลูหลกัสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : 

TQR) เพื่อประโยชน์ต่อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาการรบัรองคุณวุฒเิพื่อกําหนดอตัราเงนิเดอืนในการเขา้รบัราชการของคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) การรบัรองคุณวุฒเิพื่อการศกึษาต่อหรอืทํางานในต่างประเทศและ
เป็นขอ้มูลสาํหรบัผูป้ระกอบการสงัคมและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจะสามารถตรวจสอบหลกัสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานไดโ้ดยสะดวกใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเผยแพรห่ลกัสตูร
ทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิซึ่งบนัทกึในฐานขอ้มลูหลกัสูตรเพื่อการ
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เผยแพร ่(Thai Qualifications Register : TQR) เมื่อสถาบนัฯ ไดเ้ปิดสอนไปแลว้อย่างน้อยครึง่
ระยะเวลาของหลกัสตูรตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 

 9.1 เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสภาสถาบนัอุดมศกึษาก่อนเปิดสอนและไดแ้จง้
สกอ.รบัทราบภายใน 30 วนันบัแต่สภาสถาบนัอุดมศกึษาอนุมตัหิลกัสตูรนัน้ 

 9.2 ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามตวับ่งชี้ที่กําหนดไว้ในรายละเอยีดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ต่อเน่ืองกัน 2 ปีนับตัง้แต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศกึษาแหง่ชาตเิวน้แต่หลกัสตูรใดทีม่าตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาไดก้ําหนดตวับ่งชีแ้ละ/
หรอืเกณฑก์ารประเมนิเพิม่เตมิผลการประเมนิคุณภาพจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีม่าตรฐาน
คุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานัน้ ๆ กําหนดจงึจะไดร้บัการเผยแพร่กรณีหลกัสูตรใดมคีรึง่ระยะเวลา
ของหลกัสตูร 1 ปีหรอืน้อยกว่าใหพ้จิารณาผลการประเมนิคุณภาพภายในของปีแรกทีเ่ปิดสอน
ดว้ยหลกัเกณฑเ์ดยีวกนั 

 9.3 หลกัสูตรใดที่ไม่ได้รบัการเผยแพร่ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาดําเนินการปรบัปรุง
ตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการการอุดมศกึษาจะกาํหนดจากผลการประเมนิต่อไป 

 9.4 กรณหีลกัสตูรใดไดร้บัการเผยแพรแ่ลว้ สถาบนัอุดมศกึษาจะตอ้งกาํกบัดแูลให้
มกีารรกัษาคุณภาพใหม้มีาตรฐานอยูเ่สมอโดยผลการประเมนิคุณภาพภายในตอ้งมคีะแนนเฉลีย่
อยู่ในระดบัดขีึน้ไปหรอืเป็นไปตามทีม่าตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานัน้กําหนดทุกปีหลงัจาก
ไดร้บัการเผยแพรห่ากต่อมาปรากฏวา่ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาใด
ไม่เป็นไปตามที่กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาเพื่อพจิารณาถอนการเผยแพร่หลกัสูตรนัน้จนกว่าสถาบนัอุดมศกึษานัน้จะไดม้กีาร
ปรบัปรงุตามเงือ่นไขของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

จากสาระเกีย่วกบัการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิสรุปไดว้่า การเผยแพร่ดงักล่าวจะบนัทกึในฐานขอ้มูลหลกัสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai 
Qualifications Register : TQR) เพื่อประโยชน์ต่อการกํากบัดูแลคุณภาพการจดัการศกึษาของ
คณะกรรมการการอุดมศกึษาการรบัรองคุณวุฒเิพื่อกําหนดอตัราเงนิเดอืนในการเขา้รบัราชการ
ของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) การรบัรองคุณวุฒเิพื่อการศกึษาต่อหรอืทาํงานใน
ต่างประเทศเป็นขอ้มูลสําหรบัผู้ประกอบการสงัคมและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีสามารถตรวจสอบ
หลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานไดโ้ดยสะดวกตามหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ 

 1) ไดร้บัอนุมตัจิากสภาสถาบนัอุดมศกึษาก่อนเปิดสอนและไดแ้จง้ สกอ.รบัทราบ
ภายใน 30 วนั 

 2) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้สอดคล้องกับการ
ประกนัคุณภาพภายในมคีะแนนเฉลีย่ระดบัดขีึน้ไปต่อเน่ืองกนั 2 ปี 
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 3) หลกัสตูรใดทีไ่ม่ไดร้บัการเผยแพร ่ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาปรบัปรุงตามเงื่อนไข
ทีค่ณะกรรมการการอุดมศกึษาจะกาํหนดจากผลการประเมนิต่อไป 

 4) หลกัสูตรใดไดร้บัการเผยแพร่แลว้ ต้องรกัษาคุณภาพใหม้มีาตรฐานอยู่เสมอ
โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัดีขึ้นไปหรอืเป็นไปตามที่
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิานัน้กําหนดทุกปีหลงัจากไดร้บัการเผยแพรห่ากต่อมาปรากฏว่า
ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาใดไม่เป็นไปตามทีก่ําหนดใหส้าํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพื่อพจิารณาถอนการเผยแพร่
หลกัสตูรนัน้จนกวา่ไดป้รบัปรงุตามเงือ่นไขของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

10. การกาํกบัดแูลติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาโดยคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการให้มีการกํากับดูแลติดตามและ
ประเมนิผลการจดัการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิเพื่อใหก้ารจดั
การศกึษาเป็นไปอยา่งมคีุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ และแนวปฏบิตัขิองประกาศ 

จากสาระเกี่ยวกับการกํ ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สรุปได้ว่า ให้มกีารกํากบั ดูแล ติดตามและประเมนิผลการจดั
การศกึษาเพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาเป็นไปอยา่งมคีุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ และแนว
ปฏบิตัขิองประกาศตามทีส่กอ. กาํหนด 
 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558 
 สกอ.ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 สําหรบัใช้เป็นแนวทางการ
บรหิารจดัการและพฒันาหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาทุกสาขาวชิา สาํหรบัหลกัสูตรทีเ่ปิดใหม่และ
หลกัสูตรปรบัปรุงของสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน และใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป โดยมสีาระสาํคญั ดงัน้ี 
 เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
  1. ให้คํานิยาม จํานวน คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอาจารยพ์เิศษ และผลงานทางวชิาการ 
  2. แบ่งกลุ่มปรญิญาออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อใหว้ตัถุประสงค์ตรงกบัการผลติบณัฑติ
ได้แก่ 1) หลกัสูตรปรญิญาตรทีางวชิาการ ประกอบด้วย หลกัสูตรปรญิญาตรทีางวชิาการและ
หลกัสตูรปรญิญาตรแีบบกา้วหน้าทางวชิาการ 2) หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิาร
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ประกอบด้วย หลกัสูตรปรญิญาตรทีางวิชาชีพหรอืปฏิบัติการ และหลกัสูตรปรญิญาตรแีบบ
กา้วหน้าทางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิาร 
  3. ปรบัวตัถุประสงคข์องรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
  4. เพิ่มเติมคุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษาในหลกัสูตรปรญิญาตรแีบบก้าวหน้าทาง
วชิาการ และทางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิาร 
  5. ปรบัประเด็นในการประกนัคุณภาพการศึกษา จากเดิม 4 ด้าน เป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) การกํากบัมาตรฐาน 2) บณัฑติ 3) นักศกึษา 4) อาจารย์ 5) หลกัสูตร การเรยีนการ
สอน การประเมนิผูเ้รยีน และ 6) สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
 เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา 
  1. ให้คํานิยาม เพิ่มเติมคุณสมบตัิอาจารย์ประจําหลกัสูตร ต้องมีคุณวุฒิข ัน้ตํ่า
ปรญิญาโท อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จาํนวนอยา่งน้อย 3 คน มคีุณวุฒปิรญิญาเอก หรอืขัน้
ตํ่าปรญิญาโทที่มตีําแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยทัง้อาจารย์ประจําหลกัสูตรและผู้รบัผดิชอบ
หลกัสูตรต้องมผีลงานวชิาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็นผลงาน
วชิาการทีส่ามารถใชใ้นการขอกําหนดตําแหน่งวชิาการ ซึ่งไดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ี่
กาํหนดอยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ยอ้นหลงั 
  2. เพิม่เตมิคุณสมบตัอิาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และการคน้ควา้อสิระ ไดแ้ก่ 1) 
อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลกัและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลกัสูตร มี
คุณวุฒปิรญิญาเอก หรอืขัน้ตํ่าปรญิญาโททีม่ตีําแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานวชิาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็นผลงานวชิาการที่สามารถใช้ในการขอ
กาํหนดตําแหน่งวชิาการ ซึง่ไดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดอยา่งน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั 2) อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ร่วมทีเ่ป็นอาจารยป์ระจํา มคีุณสมบตัเิช่น 
เดยีวกบัอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลกั หรอืมคีุณวุฒปิรญิญาเอก และมผีลงานวชิาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็นผลงานวชิาการที่สามารถใช้ในการขอ
กาํหนดตําแหน่งวชิาการ ซึง่ไดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดอยา่งน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั สาํหรบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่มทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ตอ้งมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก และมีผลงานวิชาการที่ตรงหรือสมัพันธ์กับหวัข้อวิทยานิพนธ์หรอืการ
ค้นคว้าอิสระเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
เชีย่วชาญและประสบการณ์สูงเป็นทีย่อมรบั ซึ่งตรงหรอืสมัพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์หรอืการ
ค้นคว้าอสิระ ทัง้น้ี การแต่งตัง้ให้บุคคลภายนอกเป็นที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ร่วม ให้ผ่านความ
เหน็ชอบจากสภาสถาบนัอุดมศกึษาแหง่นัน้ 
  3. เพิม่เตมิคุณสมบตัอิาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูรและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
3.1) กรณีเป็นอาจารย์ประจําหลกัสูตร ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอก หรอืขัน้ตํ่าปรญิญาโทที่มี
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ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 
และเป็นผลงานวชิาการที่สามารถใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งวชิาการ ซึ่งได้รบัการเผยแพร่
ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดอยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ยอ้นหลงั 3.2) กรณเีป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก ตอ้งมคีุณวุฒปิรญิญาเอกและมผีลงานวชิาการทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้วทิยานิพนธ์
หรอืการคน้ควา้อสิระเผยแพรม่าแลว้ไมน้่อยกว่า 10 เรื่อง หรอืเป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วาม
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรบัซึ่งตรงหรอืสมัพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์หรอืการ
คน้ควา้อสิระ ทัง้น้ี การแต่งตัง้ใหบุ้คคลภายนอกเป็นผูส้อบวทิยานิพนธ ์
  4. เพิม่เตมิคาํอธบิาย การจดัการศกึษาในระบบทวภิาค ไตรภาค และจตุรภาค 
 
แนวทางการบริหารตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558 
 สกอ.ไดป้ระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องแนวทางการบรหิารตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 มสีาระสาํคญัดงัน้ี 
  1. สถาบนัอุดมศกึษามหีน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบการพฒันาหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศกึษาของคณะกรรมการการอุดมศกึษา เกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทัง้เกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกําหนดตวับ่งชี้ด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศกึษาเพือ่การประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
  2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดบั กําหนดให้ใช้ระบบทวิภาค เป็นระบบ
มาตรฐานในการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา แต่มไิดจ้ํากดัใหส้ถาบนัอุดมศกึษาต้องใชร้ะบบ
ทวภิาคในการจดัการศกึษาเพยีงระบบเดยีว สถาบนัอุดมศกึษาสามารถจดัการศกึษาระบบอื่นได้
เช่นกนัอาท ิระบบไตรภาค หรอืระบบจตุรภาค กรณีทีส่ถาบนัอุดมศกึษาจดัการศกึษาระบบอื่น 
จะต้องแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัระบบการศกึษานัน้ไวใ้นหลกัสูตรใหช้ดัเจน ซึ่งประกอบดว้ย
รายละเอยีดเกีย่วกบัการแบ่งภาคการศกึษา ระยะเวลาการศกึษาในแต่ละภาคการศกึษา การคดิ
หน่วยกติ รายวชิาภาคทฤษฎแีละรายวชิาภาคปฏบิตั ิการฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม การทํา
โครงการหรอืกจิกรรมอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมทัง้รายละเอยีดการเทยีบเคยีงหน่วยกติ 
ระบบดงักล่าวกบัหน่วยกติระบบทวภิาค 
  3. การจดัการเรยีนการสอนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป วชิาศกึษาทัว่ไปมเีจตนารมณ์
เพื่อเสรมิสรา้งความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ โดยใหศ้กึษารายวชิาต่าง ๆ จนเกดิความซาบซึง้และ
สามารถตดิตามความกา้วหน้าในสาขาวชิานัน้ไดด้ว้ยตนเอง การจดัการเรยีนการสอนควรจดัให้
มเีน้ือหาวชิาทีเ่บด็เสรจ็ในรายวชิาเดยีว ไม่ควรมรีายวชิาต่อเน่ือง หรอืรายวชิาขัน้สงูอกี และไม่
ควรนํารายวชิาเบือ้งตน้ หรอืรายวชิาพืน้ฐานของวชิาเฉพาะมาจดัเป็นวชิาศกึษาทัว่ไป 
  4. การเปิดสอนหลกัสูตรระดบัอนุปรญิญา สถาบนัอุดมศึกษามภีารกิจหลกัใน
การเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเพื่อผลติบณัฑติทีม่คีวามรอบรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ
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ในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ออกมารบัใช้สงัคม รวมทัง้มุ่งเน้นการเปิดสอนในระดบั
บณัฑติศกึษา เพื่อพฒันานักวชิาการและนักวชิาชพีระดบัสงู ใหส้ามารถบุกเบกิแสวงหาความรู้
ใหม่ สําหรบัการผลิตบุคลากรในระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ี(ระดบัประกาศนียบตัร และระดบั
อนุปริญญา) ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัย
อาชวีศกึษา เป็นตน้ ดงันัน้สถาบนัอุดมศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั ทีจ่ะเปิดสอนหลกัสตูรระดบั
อนุปรญิญา ควรมเีหตุผลความจําเป็นอย่างยิง่ในการเปิดสอน และต้องคํานึงถึงความต้องการ
บุคลากรในสาขาวชิานัน้เป็นสําคญั รวมทัง้คํานึงถงึความซํ้าซ้อนในการเปิดสอนสาขาวชิาที่มี
การเปิดสอนอยูแ่ลว้ในสถาบนัอื่น 
  5. การเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี(ต่อเน่ือง) มวีตัถุประสงค์เพื่อผลิต
บณัฑติทีม่ทีกัษะการปฏบิตักิารอยู่แลว้ ใหม้คีวามรูด้า้นวชิาการมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ไดร้บัการฝึก
ปฏบิตัขิ ัน้สูงเพิม่เตมิ ดงันัน้ จงึจดัไวใ้นกลุ่มหลกัสูตรปรญิญาตรทีางวชิาชพี หรอืปฏบิตักิารที่
เน้นทกัษะดา้นการปฏบิตัเิชงิเทคนิคในศาสตรส์าขาวชิานัน้ ๆ เท่านัน้ เพื่อใหบ้ณัฑติจบไปเป็น
นกัปฏบิตั ิโดยการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรน้ี ตอ้งมกีารจดัการเรยีนการสอนแบบมสีว่น
รว่มกบัสถานประกอบการในภาคการผลติหรอืการบรกิาร โดยอาจจดัในรปูสหกจิศกึษา หรอืการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร (ต่อเน่ือง) ให้
รบันักศกึษาที่สําเรจ็การศึกษาตรงตามสาขาวชิาที่จะเขา้ศึกษาเท่านัน้ ในด้านอาจารย์ผู้สอน
จํานวนหน่ึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหากเป็นผู้สอนจากสถาน
ประกอบการต้องมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ
  6. จาํนวนและคุณวุฒขิองอาจารยจ์ะประกอบไปดว้ย 
   6.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และอาจารยผ์ูส้อน
ทัง้อาจารย์ประจําและอาจารย์พเิศษ ต้องมคีุณวุฒแิละคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร นอกจากนัน้ ในระดบับณัฑติศกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละอาจารย์
ผูส้อบวทิยานิพนธต์อ้งมคีุณวุฒแิละคุณสมบตัติามเกณฑท์ีก่าํหนดเชน่กนั 
  ทัง้น้ี อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรฉบบัปี พ.ศ. 2558 ประกาศใชต้อ้งมคีะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษไดต้าม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาองักฤษของอาจารยป์ระจาํ 
  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภท
ขา้งต้นของแต่ละหลกัสูตรในแต่ละภาคการศกึษาโดยเผยแพร่ในเอกสารหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
พรอ้มทัง้ปรบัปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลา เพื่อให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลดงักล่าว เพื่อประโยชน์ในการผดุงรกัษามาตรฐานและ
คุณภาพการศกึษาของชาต ิ
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   6.2 คุณวุฒทิีส่มัพนัธก์บัสาขาวชิาของหลกัสตูร หมายถงึ คุณวุฒทิีก่ําหนดไว้
ในมาตรฐานสาขาวชิาทีป่ระกาศไปแลว้ หากสาขาวชิาใดยงัไมม่ปีระกาศมาตรฐานสาขาวชิาหรอื
ประกาศมาตรฐานสาขาวชิาไมไ่ดก้าํหนดเรือ่งน้ีไว ้ใหอ้า้งองิจากกลุ่มสาขาวชิาเดยีวกนัในตาราง
ของ ISCED (International Standard Classification of Education) 
   6.3 คุณสมบตัดิา้นตําแหน่งทางวชิาการของอาจารยป์ระจําหลกัสตูร อาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ผูส้อน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และอาจารย์
ผูส้อบวทิยานิพนธข์องหลกัสตูรกลุ่มวชิาการ และหลกัสตูรกลุ่มวชิาชพีหรอืปฏบิตักิาร ควรเป็น
ตําแหน่งทางวชิาการทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลงานทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะของกลุ่มหลกัสตูรนัน้ ๆ 
  กรณีอาจารยใ์หม่ทีม่คีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก แมย้งัไม่มผีลงานทางวชิาการหลงั
สาํเรจ็การศกึษา อนุโลมใหเ้ป็นอาจารยผ์ูส้อนในระดบัปรญิญาโทได ้แต่ทัง้น้ีหากจะทาํหน้าทีเ่ป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดบัปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลกัสตูร อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์ในระดบัปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอก ต้องมผีลงานทางวชิาการภายหลงัสําเรจ็การศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี
หรอื 2 ชิน้ ภายใน 4 ปี หรอื 3 ชิน้ ภายใน 5 ปี 
   6.4 สําหรบัหลกัสูตรปรญิญาตรทีี่เน้นปฏิบตัิการ คําว่า “ประสบการณ์ด้าน
ปฏิบัติการ” หมายถึง การทํางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรบัรองผลการ
ปฏบิตังิานทีเ่กดิประโยชน์กบัสถานประกอบการ หรอืมผีลงานทางวชิาการประเภทการพฒันา
เทคโนโลยีหรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับภาค 
อุตสาหกรรม เผยแพรม่าแลว้ 
   6.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหรอืผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รบั
ปริญญากิตติมศักดิห์รือมีตําแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วมหรอืผูส้อบได ้ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์สงูหรอืสูง
มาก ตามที่กําหนดในแต่ละระดับปริญญาโดย ให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัเน้ือหาวทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ 
   6.6 สําหรบัคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และผู้สอบการ
คน้ควา้อสิระในระดบัปรญิญาโท ใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนักบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละ
ผูส้อบวทิยานิพนธ ์ 
  7. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นทีไ่มใ่ชส่ถาบนัอุดมศกึษา 
   7.1 การตกลงรว่มผลติ หมายถงึ การทําขอ้ตกลงรว่มมอืกนัอย่างเป็นทางการ
ระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัองคก์รภายนอกในการพฒันาและบรหิารหลกัสูตร โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั และคณะกรรมการระดบันโยบายขององค์กรภายนอกนัน้ ๆ
องคก์รภายนอกตอ้งเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในหรอืต่างประเทศทีไ่ดร้บัการรบัรองจากหน่วยงาน
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ที่รบัผดิชอบการศึกษาของประเทศนัน้ หรอืเป็นหน่วยราชการระดบักรม หรอืเทยีบเท่า หรอื
หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์ารมหาชน หรอืบรษิทัเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยเทา่นัน้หากเป็นบรษิทัเอกชนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ให้
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศกัยภาพและความ
พรอ้มในการรว่มผลติบณัฑติของบรษิทัดงักล่าว 
   7.2 ภายใต้ข้อตกลงดงักล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนัน้
สามารถทําหน้าที่เป็นอาจารยป์ระจําและอาจารยป์ระจําหลกัสูตรไดท้ัง้น้ี เฉพาะกรณีหลกัสูตร
ระดบัปรญิญาตรกีลุ่มวชิาชพีหรอืปฏบิตักิารบุคลากรทีม่าจากองคก์รทีม่คีวามรว่มมอืนัน้สามารถ
ทําหน้าที่เป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรไดแ้ต่ต้องไม่เกนิ 2 คนบุคลากรที่มาจากองคก์รที่มี
ความร่วมมอืเพื่อทําหน้าที่อาจารย์ประจํา อาจารย์ประจําหลกัสูตร และอาจารย์ผู้รบัผดิชอบ
หลกัสตูรตอ้งมคีุณวุฒแิละคุณสมบตัติามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบันัน้ ๆ และตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี
ความเขา้ใจทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัผลประเมนิผลใหส้อดคล้องกบัปรชัญาและ
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องหลกัสูตรนัน้ ๆ ตามแนวทางของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
   7.3 ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระภาระงานที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ของอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อสิระใหน้ับรวมจํานวนนักศกึษา
เก่าที่ยงัไม่สําเรจ็การศกึษาด้วย ทัง้น้ี อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และการค้นควา้อสิระต้อง
จดัสรรเวลาใหค้าํปรกึษานกัศกึษาอยา่งเหมาะสม 
   7.4 ให้สถาบันอุดมศึกษาจดัระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรอืการ
ซํ้าซอ้นกบังานของผูอ้ื่นหรอืการจา้งทาํรายงานการคน้ควา้อสิระหรอืวทิยานิพนธ ์โดยใชร้ะบบที่
ทนัสมยัเช่น ผ่านการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรห์ากพบว่ามกีารคดัลอก การซํ้าซอ้นกบังานของ
ผูอ้ื่น หรอืมกีารจา้งทํารายงานการคน้ควา้อสิระหรอืวทิยานิพนธ ์ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาพจิารณา
ถอดถอนรายงานการคน้ควา้อสิระหรอืวทิยานิพนธช์ิน้นัน้ 
  8. การเผยแพร่ผลงานวจิยัในทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาต ิหมายถงึ การนําเสนอ
บทความวจิยัในที่ประชุมวชิาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์น
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัทํารายงานการ
ประชุม หรอืคณะกรรมการจดัประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปรญิญาเอก หรอืผูท้รงคุณวุฒทิีม่ผีลงานเป็นที่ยอมรบัในสาขานัน้ ๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้ด้วย และมี
บทความทีม่าจากหน่วยงานภายนอกสถาบนัอยา่งน้อย 3 หน่วยงานและรวมกนัแลว้ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 25 
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  9. แนวทางการเปิดสอนหลกัสูตรปรญิญาเอก (แบบ 1) การเปิดสอนหลกัสูตร
ปรญิญาเอก (แบบ 1) ซึง่เป็นแผนการศกึษาแบบทาํวทิยานิพนธอ์ยา่งเดยีวใหส้ถาบนัอุดมศกึษา
คาํนึงถงึเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
   9.1 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ ต้องมผีลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร
หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล และเป็นผลงานทีช่ีช้ดัไดว้่าสามารถทีจ่ะ
สนบัสนุนการวจิยัในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนได ้
   9.2 สถาบนัทีจ่ะเปิดสอนตอ้งมหีลกัสตูรทีด่มีมีาตรฐานและคุณภาพการศกึษา
เชื่อถอืได ้และมทีรพัยากรสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ 
   9.3 สถาบนัที่จะเปิดสอนต้องมสีิง่อํานวยความสะดวกพรอ้มที่จะรองรบั และ
สนบัสนุนงานวจิยัของผูเ้รยีน 
   9.4 สถาบนัทีจ่ะเปิดสอนควรมเีครอืขา่ยความรว่มมอืสนบัสนุน 
   9.5 สถาบนัทีจ่ะเปิดสอนควรพรอ้มทีจ่ะรว่มมอืกบัสถาบนัอุดมศกึษาอื่นได ้
  10. การศกึษาต่อของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ 
   10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหน่ึงของหลักสูตรระดับ
ปรญิญาโทผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดบัที่
สงูขึน้ ใหเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงูหรอืหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท
ในสาขาวชิาเดยีวกนัหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั ทัง้น้ี ในการศกึษาต่อหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท
สามารถเทยีบโอนหน่วยกติไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 40 ของหลกัสตูรทีจ่ะเขา้ศกึษา 
   10.2 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู มใิช่ส่วนหน่ึงของหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาเอกผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง หากต้องการศกึษาต่อระดบั
ปรญิญาเอกใหใ้ชคุ้ณวุฒปิรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่เขา้ศกึษา 
   10.3 ผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรทีี่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรอื
เทยีบเทา่ปรญิญาโท สามารถเขา้ศกึษาต่อในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงูไดโ้ดย
ไมต่อ้งเขา้ศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทมาก่อน 
  11. ปรญิญาบตัรและใบแสดงผลการศกึษาการออกใบปรญิญาบตัรและใบแสดงผล
การศกึษา (Transcript) ใหแ้สดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อปรญิญาและชื่อสาขาวชิา ใหต้รงกบัที่
ระบุไวใ้นเอกสารหลกัสตูรฉบบัทีเ่สนอสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบทัง้น้ี เพื่อ
มใิหเ้กดิปัญหาเมือ่นําไปสมคัรงานหรอืศกึษาต่อ 
  12. การควบคุมมาตรฐานหลกัสูตรสภาสถาบนัอุดมศกึษา มหีน้าทีร่บัผดิชอบใน
การให้ความเห็นชอบหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรพ.ศ. 2558 แต่สภา
สถาบนัสามารถกาํหนดเกณฑม์าตรฐานหรอืกาํหนดแนวปฏบิตัทิีเ่หนือกวา่เกณฑม์าตรฐานฉบบั
น้ีได้ ทัง้น้ีเพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาที่สะท้อนเอกลกัษณ์ของสถาบัน 
อุดมศึกษาแห่งนัน้ ในกรณีมีเหตุอนัควรให้เชื่อได้ว่าการจดัการเรยีนการสอนไม่เป็นไปตาม
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เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาดําเนินการเขา้
ตดิตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการอุดมศกึษาพจิารณา 
 จากสาระเกี่ยวกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 ดงัไดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งต้น สรุปไดว้่าเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 เป็นกรอบหรอื
แนวปฏบิตัใิหส้ถาบนัอุดมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางการบรหิารจดัการ และพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูร
ทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและระดบับัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้หลกัสูตรมี
คุณภาพเทา่เทยีมกนั ในแต่ละมหาวทิยาลยั ตามทีส่กอ. กาํหนด 
 
แนวปฏิบตัิ ในการนําเสนอหลกัสูตรระดบัอ ุดมศึกษาต่อสาํนักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา (สกอ .) 
 1. หลกัสตูรใหม่ (หลกัสตูรที่ไม ่เคยเปิดสอนในระดบัและสาขาวิชานัน้มาก่อน) 
  1.1 หลกัสูตรที่จะเปิดสอนควรสอดคล้องนโยบายของรฐับาลแผนพฒันาประเทศ 
และความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงานและสงัคม 
  1.2 หลกัสูตรที่จะเปิดสอนควรผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ
ระดบัคณะคณะกรรมการวชิาการมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัหรอืคณะกรรมการทีม่หีน้าทีพ่จิารณา
แต่เรยีกชื่อเป็นอยา่งอื่น 
  1.3 หลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทัง้สอดคล้องกบันโยบายและ/หรอืหลกัเกณฑ์ที่
กระทรวงศกึษาธกิารกาํหนด (ถา้ม)ี 
  1.4 สถาบันอุดมศึกษา ควรมีศักยภาพและความพร้อมในการเปิดดําเนินการ
หลกัสตูรทัง้ดา้นคณาจารย ์ทรพัยากรสนบัสนุนการเรยีนการสอนและปัจจยัเกือ้หนุนอื่น ๆ  
  1.5 หลักสูตรที่ เสนอสกอ . ต้องได้ร ับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
มหาวทิยาลยัหรอืสภาสถาบนัก่อนเปิดสอน 
  1.6 หลกัสูตรที่ได้รบัความเห็นชอบหรอือนุมตัิจากสภามหาวิทยาลยัหรอืสภา
สถาบนัแล้ว ต้องเสนอให้ สกอ. ทราบภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัที่ได้รบัความเห็นชอบหรอื
อนุมตัเิพื่อพจิารณารบัทราบหรอืรบัรองหลกัสตูร หากไม่ไดด้ําเนินการตามระยะเวลาทีก่ําหนด
อาจจะไมไ่ดร้บัการพจิารณารบัทราบหรอืรบัรองหลกัสตูร 
  1.7 เอกสารทีเ่สนอ สกอ. ประกอบดว้ย 
   1.7.1 หลกัสตูรทีเ่สนอตอ้งมหีวัขอ้และรายละเอยีด การจดัทาํเอกสารหลกัสตูร
ตามที ่สกอ. กาํหนด 
   1.7.2 แบบเสนอขอ้มูลหลกัสูตรทีก่รอกขอ้มลูครบถ้วน โดยอธกิารบดลีงนาม
รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูทัง้หมด พรอ้มประทบัตราสถาบนัทุกหน้า 
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   1.7.3 สาํเนามตสิภามหาวทิยาลยัทีเ่หน็ชอบหรอือนุมตัหิลกัสตูร 
   1.7.4 เอกสารหลกัสตูรฉบบัสมบรูณ์ จาํนวน 5 เล่มพรอ้มแผน่ซดีบีนัทกึขอ้มลู 
   1.7.5 หากมเีอกสารประกอบหลกัสตูรหรอืทีอ่า้งถงึ อาทริะเบยีบหรอืขอ้บงัคบั
ใหจ้ดัทาํเป็นเอกสารผนวกแนบทา้ยหลกัสตูรฉบบัสมบรูณ์ 
  1.8 ในกรณีที่เอกสารหลกัสูตรมคีวามถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่สกอ. 
และ สกอ. จะดําเนินการเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พจิารณารบัทราบหรอืรบัรอง
หลกัสตูรภายใน 120 วนั 
 2. หล ัก สูต ร ป ร ับ ป ร ุง  เป็นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร โครงสรา้งหลกัสูตร ชื่อหลกัสูตร ชื่อปรญิญา เน้ือหาสาระสําคญัใน
หมวดวชิาเฉพาะและระบบการศกึษา 
  2.1 หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ควรจะไดร้บัการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ
ระดบัคณะ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยั หรอืสถาบัน หรอืคณะกรรมการที่มีหน้าที่
พจิารณาแต่เรยีกชื่อเป็นอยา่งอื่น 
  2.2 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง ก่อนเสนอ สกอ. ต้องไดร้บัความเหน็ชอบหรอือนุมตัิ
จากสภามหาวทิยาลยัหรอืสถาบนั 
  2.3 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง ต้องมโีครงสรา้งและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรที ่สกอ. กาํหนด 
  2.4 หลักสูตรที่ได้ร ับความเห็นชอบแล้ว ต้องเสนอให้ สกอ. ภายใน 30 วัน 
นับตัง้แต่วนัที่ไดร้บัความเหน็ชอบหรอือนุมตัิ เพื่อพจิารณารบัทราบหรอืรบัรองหลกัสูตร หาก
ไม่ได้ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไม่ได้รบัการพิจารณารบัทราบหรือรบัรอง
หลกัสตูร สถาบนัอุดมศกึษาจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ 
  2.5 เอกสารทีเ่สนอ สกอ. ประกอบดว้ย 
   2.5.1 หลกัสตูรทีเ่สนอตอ้งมหีวัขอ้และรายละเอยีดการจดัทําเอกสารหลกัสตูร
ตามที ่สกอ. กาํหนด และจดัทาํตารางเปรยีบเทยีบขอ้แตกต่างระหวา่งหลกัสตูรเดมิและหลกัสตูร
ฉบบัปรบัปรงุ 
   2.5.2 แบบเสนอขอ้มูลหลกัสูตรทีก่รอกขอ้มลูครบถ้วน โดยอธกิารบดลีงนาม
รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูพรอ้มประทบัตราสถาบนัทุกหน้า 
   2.5.3 สาํเนามตสิภามหาวทิยาลยัทีเ่หน็ชอบหรอือนุมตัหิลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
   2.5.4 เอกสารหลกัสูตรฉบบัปรบัปรุงจํานวน 5 เล่มพรอ้มแผ่นบนัทกึขอ้มูล 
(CD) 
   2.5.5 หากมเีอกสารประกอบหลกัสตูรหรอืทีอ่า้งถงึ อาทริะเบยีบหรอืขอ้บงัคบั
ใหจ้ดัทาํเป็นเอกสารผนวกแนบทา้ย 
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   2.5.6 ในกรณีที่เอกสารหลกัสูตรมคีวามถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์ตามที ่
สกอ. กําหนด และสกอ. จะดําเนินการเสนอใหค้ณะกรรมการการอุดมศกึษาพจิารณารบัทราบ
หรอืรบัรองหลกัสตูรปรบัปรงุภายใน 120 วนั 
 3. หลกัสตูรปรบัปรงุเลก็น้อย เป็นการปรบัปรุงในระดบัรายวชิาอาท ิการเปลีย่นชื่อ
รายวชิา การเปลี่ยนรหสัรายวชิาการเพิม่รายวชิาเลอืกและการปรบัคําอธบิายรายวชิา โดยไม่
กระทบโครงสรา้งหลกัสตูรและเน้ือหาสาระในหมวดวชิาเฉพาะ 
  3.1 หลกัสูตรปรบัปรุงควรผ่านการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการระดบั
คณะ คณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัหรอืคณะกรรมการทีม่หีน้าทีพ่จิารณา
แต่เรยีกชื่อเป็นอยา่งอื่น 
  3.2 หลกัสูตรที่ปรบัปรุงก่อนเสนอ สกอ. ต้องไดร้บัความเหน็ชอบหรอือนุมตัจิาก
สภามหาวทิยาลยัหรอืสถาบนั 
  3.3 เอกสารที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดสาระของหลักสูตรในส่วนที่
ตอ้งการปรบัปรงุแกไ้ขตามที ่สกอ. กาํหนด 
  3.4 ให้สถาบันอุดมศึกษาจดัทําเอกสารการปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตรและแจ้งให ้
สกอ. รบัทราบหรอืรบัรองเป็นรายภาคการศกึษา 
  3.5 ในกรณีทีห่ลกัสตูรใดมกีารปรบัปรุงแกไ้ขหลายครัง้ใหร้วบรวมและสรุปจดัทํา
เป็นเอกสารฉบบัเดยีว 
  3.6 ใหส้ง่เอกสารตามขอ้ 5 จาํนวน 5 ฉบบั พรอ้มแผน่บนัทกึขอ้มลู 
   อน่ึง การรบัทราบหรอืรบัรองหลกัสูตรใหม่หรอืหลกัสูตรปรบัปรุง จะเป็นไป
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า มหาวิทยาลยั/สถาบนัได้จดัทําหลกัสูตรสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร นโยบาย และ/หรอืหลกัเกณฑท์ี่กําหนดเท่านัน้ หากมไิดเ้ป็นไปตามเงือ่นไขดงักล่าว
สกอ. ไม่อาจส่งหลกัสูตรดงักล่าวไปใหส้ํานักงานก.พ.พจิารณารบัรองคุณวุฒผิูส้ําเรจ็การศกึษา
ตามหลกัสูตรเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรอืน รวมทัง้กําหนด
เงนิเดอืนทีค่วรไดร้บั และระดบัตําแหน่งทีค่วรแต่งตัง้ 
 จากสาระเกี่ยวกบัแนวปฏบิตัใินการนําเสนอหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาต่อ สกอ.ดงัได้
กล่าวมาแล้วขา้งต้น สรุปได้ว่า สกอ. ได้กําหนดแนวปฏิบตัิในการนําเสนอหลกัสูตรต่อ สกอ.
ประกอบดว้ย  
 1. หลกัสูตรใหม่ (หลกัสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดบัและสาขาวชิานัน้มาก่อน) ต้อง
ดาํเนินการดงัน้ี  
  1.1 ควรสอดคล้องนโยบายของรฐับาลแผนพฒันาประเทศ และความต้องการ
กาํลงัคนของตลาดแรงงานและสงัคม 
  1.2 ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการระดบั คณะคณะกรรมการ
วชิาการมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัหรอืคณะกรรมการทีม่หีน้าทีพ่จิารณาแต่เรยีกชื่อเป็นอยา่งอื่น 



40 

  1.3 มีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวง 
ศกึษาธกิารกําหนด รวมทัง้สอดคล้องกบันโยบายและ/หรอืหลกัเกณฑ์ที่กระทรวงศกึษาธกิาร
กาํหนด (ถา้ม)ี 
  1.4 มศีกัยภาพและความพรอ้มในการเปิดดําเนินการหลกัสูตรทัง้ดา้นคณาจารย ์
ทรพัยากรสนบัสนุนการเรยีนการสอนและปัจจยัเกือ้หนุนอืน่ ๆ  
  1.5 ได้รบัความเหน็ชอบหรอือนุมตัิจากสภามหาวทิยาลยัหรอืสภาสถาบนัก่อน
เปิดสอน 
  1.6 ตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัที่
ไดร้บัความเหน็ชอบหรอือนุมตัเิพือ่พจิารณารบัทราบหรอืรบัรองหลกัสตูร  
  1.7 เอกสารทีเ่สนอ สกอ. เอกสารหลกัสูตรตอ้งมหีวัขอ้และรายละเอยีดการจดัทํา
เอกสารหลกัสูตรตามที่ สกอ. กําหนด อธกิารบดลีงนามรบัรองความถูกต้องของขอ้มูลทัง้หมด 
พรอ้มประทบัตราสถาบนัทุกหน้า สําเนามติสภามหาวทิยาลยัที่เห็นชอบหรอือนุมตัิหลกัสูตร
เอกสารหลกัสตูรฉบบัสมบรูณ์ จาํนวน 5 เล่ม พรอ้มแผน่ซดีบีนัทกึขอ้มลู 
  1.8 หลกัสตูรมคีวามถูกตอ้งครบถว้นและสมบรูณ์ สกอ.จะเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา พจิารณารบัทราบหรอืรบัรองหลกัสตูรภายใน 120 วนั 
 2. หลกัสูตรปรบัปรุงเป็นการปรบัปรุงในสาระสําคญัของหลกัสูตร ต้องดําเนินการ
ดงัน้ี 
  2.1 ควรไดร้บัการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการระดบัคณะ คณะกรรมการ
วชิาการมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนั หรอืคณะกรรมการทีม่หีน้าทีพ่จิารณาแต่เรยีกชื่อเป็นอยา่งอื่น 
  2.2 ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบหรอือนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัหรอืสถาบนั 
  2.3 ตอ้งมโีครงสรา้งและมาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที ่สกอ. กาํหนด 
  2.4 เสนอให ้สกอ. ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบหรอือนุมตั ิ 
  2.5 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาประกอบดว้ยเอกสาร
หลกัสตูรต้องมหีวัขอ้และรายละเอยีดการจดัทําเอกสารหลกัสูตรตามที ่สกอ. กําหนดอธกิารบดี
ลงนามรบัรองความถูกต้องของขอ้มูลทัง้หมด พรอ้มประทบัตราสถาบนัทุกหน้า สําเนามตสิภา
มหาวทิยาลยัทีเ่หน็ชอบหรอือนุมตัหิลกัสตูร เอกสารหลกัสตูรฉบบัสมบรูณ์ จาํนวน 5 เล่ม พรอ้ม
แผน่ซดีบีนัทกึขอ้มลู 
  2.6 หลกัสตูรมคีวามถูกตอ้งครบถว้นและสมบูรณ์สกอ.จะเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา พจิารณารบัทราบหรอืรบัรองหลกัสตูรภายใน 120 วนั 
 3. หลกัสตูรปรบัปรุงเลก็น้อย เป็นการปรบัปรุงโดยไม่กระทบโครงสรา้งหลกัสตูรและ
เน้ือหาสาระในหมวดวชิาเฉพาะควรดาํเนินการดงัน้ี 
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  3.1 ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะ กรรมการระดบัคณะคณะกรรมการ
วชิาการของมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนั หรอืคณะกรรมการที่มหีน้าที่พจิารณาแต่เรยีกชื่อเป็น
อยา่งอื่น 
  3.2 ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบหรอือนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัหรอืสถาบนั 
  3.3 ตอ้งมหีวัขอ้และรายละเอยีดสาระของหลกัสตูรในสว่นทีต่อ้งการปรบัปรงุแกไ้ข
ตามที ่สกอ. กาํหนด 
  3.4 ต้องจดัทําเอกสารการปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรและแจง้ให ้สกอ. รบัทราบหรอื
รบัรองเป็นรายภาคการศกึษา 
  3.5 ในกรณีทีห่ลกัสตูรใดมกีารปรบัปรุงแกไ้ขหลายครัง้ใหร้วบรวมและสรุปจดัทํา
เป็นเอกสารฉบบัเดยีว 
  3.6 ใหส้ง่เอกสารตามขอ้ 5 จาํนวน 5 ฉบบั พรอ้มแผน่บนัทกึขอ้มลู 
 
การพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

1. ความเป็นมา 
  พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ไดก้ําหนดใหส้ถาบนั
ราชภฏัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2537 มฐีานะเป็นมหาวทิยาลยัราช
ภัฏ และมาตรา 7 กําหนดให้มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่
เสรมิสรา้งพลงัปัญญาของแผ่นดนิ ฟ้ืนฟูพลงัการเรยีนรู ้เชดิชูภูมปัิญญาของทอ้งถิน่ สรา้งสรรค์
ศลิปวทิยา เพื่อความเจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนืของปวงชน มสี่วนร่วมในการจดัการ 
การบํารุงรกัษา การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยนื 
โดยมวีตัถุประสงค์ใหก้ารศกึษาส่งเสรมิวชิาการและวชิาชพีชัน้สูง ทําการสอน วจิยั ใหบ้รกิาร
ทางวชิาการแก่สงัคม ปรบัปรุง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยทีะนุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม 
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และมีพันธกิจหลัก 4 ด้าน (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา, 2547) ไดแ้ก่ 
   1.1 เพิ่มคุณค่าการผลิตบณัฑิต การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรมแบบบูรณาการโดยการน้อมนําคุณธรรม จรยิธรรมละความรู้ตามแนว
พระราชดาํร ิ
   1.2 ผลิตบณัฑิตโดยเน้นบณัฑิตนักปฏิบตัิ ด้วยกระบวนการบูรณาการการ
วจิยัและพฒันาแกไ้ขปัญหาทอ้งถิน่ 
   1.3 สรา้งองคค์วามรู ้ดว้ยหลกัสตูรทีส่ามารถรองรบัสถานการณ์ปัจจุบนั และ
การเปลีย่นแปลงในอนาคต 
   1.4 จดัการระบบการภายในโดยเน้นการบรหิารแบบจดัการตวัเอง เพื่อพฒันา
องคก์ารอยา่งยัง่ยนื 
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 จากพนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยัทัง้ 4 ด้านจะบรรลุเป้าหมายไดต้้องอาศยัปัจจยัที่
สาํคญัคอื หลกัสูตร เน่ืองจากหลกัสูตรเป็นเครื่องมอืหรอืแนวทางการจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะ
พฒันาใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะเป็นไปตามทีส่งัคมตอ้งการ มหาวทิยาลยัจดัการเรยีนการสอนใน 
6 คณะ ไดแ้ก่ คณะครุศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เปิดสอนทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา รวม 62 หลกัสตูร 

2. กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
  เพื่อใหก้ระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัจึงได้กําหนดขัน้ตอนในการพัฒนาและปรบัปรุง
หลกัสตูร ไวด้งัน้ี (มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม, 2554) 
  2.1 การบรรจุหลกัสตูรในแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษามหาวทิยาลยั 
   หลกัสตูรทีจ่ะเปิดดาํเนินการไดต้อ้งไดร้บัการบรรจุไวใ้นแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยั และต้องสอดคล้องตามกรอบแนวทางที่สภามหาวทิยาลยั
กาํหนด โดยมแีนวทางในการพจิารณาดงัน้ี 
   2.1.1 มีความสอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของประเทศและของ
มหาวทิยาลยัตามแผนกลยทุธข์องมหาวทิยาลยั 
   2.1.2 สอดคลอ้งกบัทศิทางการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
   2.1.3 ศกัยภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
   2.1.4 ความพร้อมด้านห้องเรยีน สื่อการเรยีนการสอนและเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 
   2.1.5 ความพรอ้มดา้นระยะเวลาในการขออนุมตัเิปิดสอนหลกัสตูรต่าง ๆ นัน้ 
จะต้องดําเนินการใหท้นัเวลาที่คาดว่าจะเปิดสอนตามแผน และจะต้องจดัทําเอกสารหลกัสูตร
ตามรูปแบบที่มหาวทิยาลยักําหนด และควรมกีารวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบการพจิารณา หรอื
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้หรอืงานวจิยัเพือ่สนบัสนุนและอา้งองิ 
  2.2 การขออนุมตัหิลกัสตูรใหม ่และหลกัสตูรปรบัปรงุมาก 
   การขออนุมตัิหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุงมาก ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร
ต้องจดัทําเอกสารหลกัสูตรที่มหีวัขอ้และรายละเอยีด หลกัเกณฑ์ตามรูปแบบที่มหาวทิยาลยั
กาํหนด 
  2.3 การขออนุมตัหิลกัสตูรปรบัปรงุเลก็น้อย 
   การขออนุมตัิหลักสูตรปรบัปรุงเล็กน้อย หมายถึง การขออนุมตัิปรบัปรุง
รายละเอยีดของหลกัสูตรซึ่งไม่มผีลกระทบต่อโครงสรา้งหลกัสูตรเดมิที่ได้รบัอนุมตัิแล้ว เช่น 
การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของหลกัสตูร การเพิม่หมวดวชิา การเปลีย่นแปลงรายวชิาในหมวดวชิา
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เลอืก โดยผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรจะต้องจดัทําเอกสารหลกัสูตรตามแบบฟอรม์การขอปรบัปรุง
แกไ้ขหลกัสตูร (สมอ.08) 
  2.4 ขัน้ตอนการจดัทาํและเสนอเอกสารหลกัสตูร 
   2.4.1 การร่างหลกัสูตร ใหผู้ร้บัผดิชอบหลกัสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
รา่งหลกัสตูรโดยคณบดเีป็นผูแ้ต่งตัง้ กรณีเป็นหลกัสตูรสาขาวชิารว่มระหวา่งคณะ ใหอ้ธกิารบดี
เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก่อนดาํเนินการจดัทาํ (รา่ง) เอกสารหลกัสตูร มคอ.2 ตามแบบฟอรม์
ทีม่หาวทิยาลยักาํหนด และสง่ใหค้ณะกรรมการวพิากษ์หลกัสตูรพจิารณาต่อไป 
   2.4.2 การวพิากษ์หลกัสูตร ใหผู้ร้บัผดิชอบหลกัสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการ
วพิากษ์หลกัสตูร โดยใหอ้ธกิารบดเีป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก่อนดําเนินการวพิากษ์หลกัสูตร 
และสง่ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะพจิารณาต่อไป 
   2.4.3 การเสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งระดบัคณะ ให้
ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร เสนอเอกสารหลักสูตรที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยั (กรณีหลกัสูตรสาขาวชิาร่วมระดบั
บณัฑติศกึษา) 
   ภายหลังการพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะ ให้ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรแก้ไข
เอกสารใหเ้รยีบรอ้ย ก่อนเสนอมหาวทิยาลยัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบตามขัน้ตอนต่อไป 
   2.4.4 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องระดับ
มหาวทิยาลยั การเสนอหลกัสตูรใหม/่หลกัสตูรปรบัปรงุมาก ทีผ่า่นความเหน็ชอบคณะกรรมการ
ประจําคณะแลว้ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งระดบัมหาวทิยาลยั ทัง้หลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี
และระดบับณัฑติศกึษา ใหเ้สนอเอกสารหลกัสตูร ส่งไปทีง่านส่งเสรมิการพฒันาหลกัสูตร กอง
มาตรฐานวชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ กลัน่กรอง และ
พิจารณาให้การจัดทําเอกสารหลักสูตร การใช้คําหรือภาษามีความถูกต้อง ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาประกอบดว้ย 
    1) คณะกรรมการจดัการศึกษาระดบัปรญิญาตร/ีคณะกรรมการประจํา
บณัฑติวทิยาลยั ใหค้ณะ/สาขาวชิา เสนอตน้ฉบบัเอกสารหลกัสตูร (มคอ.2) จํานวน 1 ชุด ไปที่
งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องก่อน หากมกีารแกไ้ขงานจะแจง้ใหแ้กไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ แลว้ใหท้ํา
สาํเนาเอกสารหลกัสตูร (มคอ.2) จาํนวน 25 ชุด เพือ่นําเขา้พจิารณาในวาระการประชุม 
   ภายหลงัการพจิารณา งานสง่เสรมิการพฒันาหลกัสตูร กองมาตรฐานวชิาการ
และประกนัคุณภาพการศกึษา จะสรุปมติที่ประชุมแจง้ คณะ/สาขาวชิาเจา้ของหลกัสูตรทราบ
และดําเนินการปรบัแก้ไขเอกสาร (กรณีที่มีมติให้แก้ไขโดยให้แก้ไขภายใน 15 วนั หากพ้น
กาํหนดใหถ้อืวา่ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรมปิระสงคจ์ะดาํเนินการต่อไป และหากประสงคจ์ะขออนุมตัิ
หลกัสตูรเดมิจะตอ้งเสนอใหมอ่กีครัง้) 
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    2) สภาวิชาการมหาวิทยาลัย ให้คณะ/สาขาวิชา ส่งต้นฉบับเอกสาร
หลกัสตูร (มคอ.2) จาํนวน 1 ชุดไปทีง่านสง่เสรมิการพฒันาหลกัสตูร กองมาตรฐานวชิาการและ
ประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องก่อน หากมกีารแกไ้ขใหแ้กไ้ขให้
แล้วเสรจ็ แล้วทําสําเนาเอกสารหลกัสูตร (มคอ.2) จํานวน 19 ชุด ส่งที่งานส่งเสรมิการพฒันา
หลกัสตูร กองมาตรฐานวชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อนําเขา้พจิารณาในวาระการ
ประชุมสภาวชิาการ 
   ภายหลงัการพจิารณา ใหค้ณะ/สาขาวชิาดาํเนินการปรบัแกไ้ขเอกสาร (กรณีที่
มมีตใิหแ้กไ้ขโดยใหแ้กไ้ขภายใน 15 วนั หากพน้กาํหนดใหถ้อืวา่ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรมปิระสงค์
จะดาํเนินการต่อและหากประสงคจ์ะขออนุมตัหิลกัสตูรเดมิจะตอ้งเสนอใหมอ่กีครัง้หน่ึง) 
    3) สภามหาวทิยาลยั ให้คณะ/สาขาวชิาส่งไฟล์หลกัสูตร (มคอ.2) แบบ
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.02-06) อย่างละ 1 ชุด ไปที่งาน
สง่เสรมิการพฒันาหลกัสตูร กองมาตรฐานวชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ถูกตอ้งก่อน หากมกีารแกไ้ขใหแ้กไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ และส่งไฟลฉ์บบัสมบูรณ์ ทีง่าน
สง่เสรมิการพฒันาหลกัสตูร กองมาตรฐานวชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษา เพือ่จดัทาํเล่ม
เอกสารหลกัสตูรฉบบัสมบูรณ์ ตามจาํนวนของคณะกรรมการ และนําเขา้พจิารณาในการประชุม
สภามหาวทิยาลยั เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร 
   ภายหลงัการพจิารณา ใหค้ณะ/สาขาวชิาดาํเนินการปรบัแกไ้ขเอกสาร (กรณีที่
มมีตใิหแ้กไ้ขโดยใหแ้กไ้ขภายใน 15 วนั หากพน้กาํหนดใหถ้อืวา่ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรมปิระสงค์
จะดาํเนินการต่อไปและหากประสงคจ์ะขออนุมตัหิลกัสตูรเดมิจะตอ้งเสนอใหมอ่กีครัง้) 
   ดงันัน้ เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ทนัตามทีส่กอ.กําหนด ใหค้ณะ/
สาขาวชิาผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรรบีปรบัแก้ไขเอกสารหลกัสูตรให้ถูกต้องตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั และส่งไฟล์ไปยงังานส่งเสรมิการพฒันาหลกัสูตร กองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
หลักสูตร เพื่องานส่งเสรมิการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศกึษาจดัทําเล่มเอกสารหลกัสูตร (มคอ.2) ฉบบัสมบูรณ์ แบบรายงานขอ้มูลการพจิารณา
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.02-06) เพือ่จดัสง่ใหก้บั สกอ. ในการรบัรองรบัทราบหลกัสตูร 
   2.4.5 การเสนอหลกัสูตรต่อสกอ. ใหแ้ต่ละมหาวทิยาลยัเสนอหลกัสูตรที่สภา
มหาวทิยาลยันัน้ ๆ พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหก้บัสกอ.รบัรอง/รบัทราบภายใน 30 วนั
นบัจากวนัทีส่ภามหาวทิยาลยัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ 
   ในกรณีทีเ่อกสารหลกัสตูรยงัมขีอ้แกไ้ข สกอ.จะประสานมายงังานสง่เสรมิการ
พฒันาหลกัสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการแก้ไข
เอกสารหลกัสตูรดงักล่าว โดยงานสง่เสรมิการพฒันาหลกัสตูร กองมาตรฐานวชิาการและประกนั
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คุณภาพการศึกษา จะประสานผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรในดําเนินการร่วมกนัเพื่อแก้ไขเอกสาร
หลกัสตูรตามขอ้เสนอแนะของสกอ. ก่อนจดัทาํเล่มสมบรูณ์ไปใหก้บัสกอ.พจิารณาอกีครัง้ 
   กรณีที่ เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สกอ.จะ
ดําเนินการเสนอใหก้รรมการการอุดมศกึษาพจิารณารบัรอง/รบัทราบหลกัสูตรภายใน 120 วนั
นับจากวนัที่ทางสกอ.ได้รบัหลกัสูตรดงักล่าว และแจ้งผลการรบัรอง/รบัทราบหลกัสูตรมายงั
มหาวทิยาลยั 
   2.4.6 การเสนอหลกัสูตรต่อสํานักงานขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) ภายหลงัที่
สกอ.รบัรอง/รบัทราบหลกัสูตรแล้วจะเสนอสํานักงาน ก.พ. พจิารณาประเมนิค่าหลกัสูตร และ
สกอ.จะแจง้ผลการพจิารณาของสาํนกังาน ก.พ.กลบัมายงัมหาวทิยาลยัทราบ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 ขัน้ตอนการขออนุมตัหิลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
(ทีม่า : กองบรกิารการศกึษา, 2554) 

 จากสาระเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ดงัได้
กล่าวมาแล้วขา้งต้น สรุปไดว้่ามหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามไดด้ําเนินการพฒันาปรบัปรุง
หลกัสตูรทัง้หมดใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
(สกอ.) 

สาํนกังาน ก.พ. 
(รบัรองคุณวฒุ)ิ 

สภามหาวทิยาลยั 

(เหน็ชอบ) 

สภาวชิาการ 

(พจิารณาใหค้วามเหน็) 

คณะกรรมการการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

/บณัฑติวทิยาลยั(พจิารณา/ตรวจสอบ) 

คณะกรรมการยกรา่งหลกัสตูร 

(ยกรา่ง/ตรวจสอบ) 

กองมาตรฐานวชิาการและ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 

(ตรวจสอบความถกูตอ้ง) 

เอกสารรายละเอยีด

หลกัสตูร 

แจง้ใหผู้ร้บัผดิชอบแกไ้ข

หลกัสตูรตาม สกอ. 

คณะกรรมการประจาํคณะ 

(พจิารณา/ตรวจสอบ) 
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เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 รวมถงึควบคุมคุณภาพการศกึษาเพื่อให้
หลกัสตูรใหม้คีุณภาพและมาตรฐานเป็นไปเกณฑข์อง สกอ. และใหเ้ป็นทีย่อมรบัของชุมชนและ
สงัคม 
 
การประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอดุมศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) ได้กล่าวว่า ภายหลงัที่หลกัสูตรได้
พฒันาและปรบัปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั 
อุดมศกึษาแห่งชาต ิแล้วยงัจะต้องดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสูตร
ตามภารกจิหลกัทีม่หาวทิยาลยัจะต้องปฏบิตั ิม ี4 ประการ คอื 1) การผลติบณัฑติ 2) การวจิยั 
3) การใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม และ4) การทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม การดาํเนินการ
ตามภารกจิ 4 ประการดงักล่าว ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา มมีาตรฐาน ตวับ่งชี้และ
เกณฑป์ระเมนิคุณภาพมาตรฐานทีเ่ป็นกรอบสาํคญัในการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศกึษา คอื
มาตรฐานการอุดมศกึษาในขณะเดยีวกนัสถาบนัอุดมศกึษาต่าง ๆ ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานและหลกัเกณฑอ์ื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งอกีมาก เชน่ เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตมิาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา มาตรฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรอืกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของ
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวทิยาลยัของรฐั เป็นตน้ และ
ไดก้าํหนดตวับ่งชีเ้ชงิปรมิาณ และตวับ่งชีเ้ชงิคุณภาพ ไวด้งัน้ี 
 ตวับ่งชี้เชิงคณุภาพ จะระบุเกณฑม์าตรฐานเป็นขอ้ ๆ กําหนดเกณฑก์ารประเมนิตวั
บ่งชี้เป็น 5 ระดบั มคีะแนนตัง้แต่ 1 ถึง 5 การประเมนิเชงิคุณภาพน้ีจะมทีัง้การนับจํานวนขอ้
และระบุวา่ผลการดาํเนินงานไดก้ีข่อ้ ไดค้ะแนนเท่าใด กรณีทีไ่มด่าํเนินการใด ๆ หรอืดาํเนินการ
ไมค่รบทีจ่ะได ้1 คะแนน ใหถ้อืว่าได ้0 คะแนนและการประเมนิโดยกําหนดการใหค้ะแนนตามที่
ได้คณะหรือสถาบันดําเนินการและกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการ
ดาํเนินการนัน้ ๆ รว่มกนัก่อนทีจ่ะบนัทกึคะแนน โดยมรีะดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 5 
 ตวับ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรปูของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมนิ
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรบัการแปลงผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบ
บญัญตัไิตรยางศ ์โดยทีแ่ต่ละตวับ่งชีจ้ะกาํหนดคา่รอ้ยละหรอืคา่เฉลีย่ทีค่ดิเป็นคะแนนเตม็ 5 ไว ้
 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัอุดมศกึษาไดก้ําหนดกรอบแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในระดบัอุดมศกึษาโดยใหพ้จิารณาเพิม่เตมิในสาระทีเ่กีย่วขอ้งในกรอบแผนอุดมศกึษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษาฉบบัที ่11 (พ.ศ. 
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2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 รวมทัง้กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 
ทัง้น้ี ได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดบั โดยมีองค์ประกอบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในตามพนัธกจิ 4 ด้านของสถาบนัอุดมศกึษาและเพิม่เติมด้าน
อื่นๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการพฒันาตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทัง้ระดบั
หลกัสตูร คณะ และสถาบนัดําเนินการไปพรอ้มกนั หากเป็นตวับ่งชีท้ีเ่น้นกระบวนการจะตอ้งมี
การประเมินผลลพัธ์ภายใต้การดําเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดงักล่าวด้วย (Process 
Performance) ซึง่ไดก้าํหนดหลกัการพฒันาไวด้งัน้ี 
 1. การประก ัน ค ุณ ภาพการศึกษาภายใน ระด ับหล ักสูต ร  ประกอบด้วย 6 
องคป์ระกอบไดแ้ก่องคป์ระกอบที ่1 การกาํกบัมาตรฐาน องคป์ระกอบที ่2 บณัฑติ องคป์ระกอบ
ที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตรการเรยีนการสอน การ
ประเมนิผู้เรยีน และองค์ประกอบที่ 6 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสรมิ พฒันานักศกึษาการวาง
ระบบกระบวนการจดัการเรยีนการสอน จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวทิยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร) ผลงานทางวชิาการ 
ผลงานวจิยัของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอน หอ้งสมุดและแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ 
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตริวมทัง้คุณภาพบณัฑติ ซึ่ง
จะพจิารณาจากการมงีานทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ คุณภาพผลงานตพีมิพ์และเผยแพร่ของ
นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาโดยระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร ถอื
วา่สาํคญัทีส่ดุ มหีลกัการดงัต่อไปน้ี 
  1.1 เป็นการประกนัคุณภาพการจดัการศึกษา ว่าหลกัสูตรได้ดําเนินการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยให้
พจิารณาองคป์ระกอบทีส่าคญั ไดแ้ก่ การกํากบัมาตรฐาน บณัฑติ นักศกึษา อาจารยห์ลกัสูตร
การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน และสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้เพือ่ใหส้ามารถผลติบณัฑติให้
มคีุณภาพ 
  1.2 เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ซึง่
สกอ.ไดก้ําหนดแนวทางการเผยแพร่หลกัสูตรไวใ้นประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง
แนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 
  1.3 ตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาและตวับ่งชีเ้ชงิปรมิาณในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัคุณวุฒติําแหน่งทางวชิาการและผลงานทางวชิาการของอาจารยต์วับ่งชีเ้ชงิคุณภาพ
ที่เน้นกระบวนการจะประเมนิในลกัษณะของพชิญพจิารณ์ (peer review) ซึ่งจะมรีายละเอยีด
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ของคาถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถนําไปพิจารณาตามบรบิทของ
สถาบนัไดแ้ละไดก้ําหนดแนวทางในการใหค้ะแนนในแต่ละระดบัสําหรบัผูป้ระเมนิและผูร้บัการ
ประเมนิไดใ้ชใ้นการพจิารณา 
  1.4 สถาบนัอุดมศกึษา สามารถจดัทําระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
ระดบัหลกัสตูร โดยมกีารดาํเนินงานไดต้ามมาตรฐานเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานของ สกอ. ทัง้น้ีทุก
ระบบ ต้องไดร้บัการเหน็ชอบจากสภาสถาบนั และเสนอคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้มีการจดัส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูล
พื้นฐานให้กบั สกอ. เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตวัอย่างการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัหลักสูตรที่เทียบเคียงได้เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมิน
หลกัสูตรวชิาชพีที่ได้รบัการรบัรองจากองค์การวชิาชพีระดบันานาชาติเช่น AACSB (สาหรบั
หลกัสตูรทางดา้นบรหิารธุรกจิ) ABET (สาหรบัหลกัสตูรทางดา้นวศิวกรรมศาสตร)์ และหลกัสตูร
ทีไ่ดร้บัการตรวจประเมนิเป็นประจาํและผา่นการรบัรองโดยสภาวชิาชพี 
 2. การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ
ไดแ้ก่องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั องคป์ระกอบที ่3การบรกิาร
วชิาการองคป์ระกอบที ่4 การทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม และองคป์ระกอบที ่5 การบรหิาร
จดัการ ตวับ่งชี้และเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะให้ครอบคลุมการ
ดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนของแต่ละหลกัสูตรที่คณะดูแล
รวมทัง้กจิกรรมนักศกึษา การบรกิารนักศกึษา การใหบ้รกิารทางวชิาการ การวจิยั การบรหิาร
จดัการและการประกนัคุณภาพของคณะ 
 3. การปร ะก ัน ค ุณ ภาพการศึกษาภาย ใน  ร ะด ับ ส ถาบ ัน  ประกอบด้วย  5 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั องคป์ระกอบที ่
3การบรกิารวชิาการ องคป์ระกอบที ่4 การทาํนุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม และองคป์ระกอบที ่5 
การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
พจิารณาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศกัยภาพและความ
พรอ้มในการจดัการศกึษา ประกอบดว้ยดา้นกายภาพดา้นวชิาการ ดา้นการเงนิ ดา้นการบรหิาร
จดัการมาตรฐาน ดา้นการดําเนินการตามภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษา ประกอบดว้ย ดา้นการ
ผลติบณัฑติ ดา้นการวจิยั ดา้นการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ดา้นการทํานุบํารุงศลิปะและ
วฒันธรรม ทัง้น้ี ควรมุ่งเน้นการประกนัคุณภาพการดําเนินการของสถาบนัเพื่อสนับสนุนการ
จดัการเรยีนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน
รวมถงึการประกนัคุณภาพในภาพรวม 
 การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในแต่ละระดบั มจุีดมุ่งหมาย เพื่อควบคุมคุณภาพ 
การตดิตามตรวจสอบคุณภาพและการพฒันาคุณภาพ การจดัการศกึษาในระดบัหลกัสตูร ระดบั
คณะและระดบัสถาบนัใหไ้ดข้อ้มูลทีช่ีผ้ลการบรหิารจดัการหลกัสตูรทีไ่ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน
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การอุดมศกึษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบนัอนัจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและ
พฒันาคุณภาพตามเกณฑแ์ละมาตรฐานทีต่ัง้ไวอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อจดัทํารายงานประจําปีทีเ่ป็น
รายงานประเมนิคุณภาพภายในเสนอต่อ สกอ. ทุกปีการศกึษาตลอดจนเพื่อรองรบัการตดิตาม
ตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงครัง้ในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทัง้การสรา้งความมัน่ใจต่อ
สงัคมในเรื่องคุณภาพบณัฑติโดยผูเ้รยีนมงีานทํา ผูเ้รยีนมคีุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยกระบวนการและวิธีการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาเกดิประโยชน์ ไดก้ําหนดแนว
ทางการจดักระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ 
(Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรบัปรงุ (Act) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
  P = เริม่กระบวนการวางแผนการประเมินตัง้แต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการ
ประเมนิปีก่อนหน้าน้ีมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนโดยตอ้งเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมถุินายน กรณี
ใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิมหรอืตัง้แต่เดือนสงิหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาค
การศกึษาตามอาเซยีน 
  D = ดําเนินงานและเกบ็ขอ้มูลบนัทกึผลการดําเนินงานตัง้แต่ต้นปีการศกึษา คอื
เดอืนที ่1–เดอืนที ่12 ของปีการศกึษา (เดอืนมถุินายน–พฤษภาคม ปีถดัไปหรอืเดอืนสงิหาคม–
กรกฎาคม ปีถดัไป) 
  C/S = ดําเนินการประเมนิคุณภาพในระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั ระหว่าง
เดอืนมถุินายน – สงิหาคม หรอืเดอืนสงิหาคม – ตุลาคม ของปีการศกึษาถดัไป 
  A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดย
คณะกรรมการบรหิารระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะและระดบัสถาบนั โดยนําขอ้เสนอแนะและผล
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรบัปรุงการดําเนินงาน 
(รวมทัง้ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอตัง้
งบประมาณปีถดัไปหรอืจดัทําโครงการพฒันาและเสนอใชง้บประมาณกลางปีหรอืงบประมาณ
พเิศษกไ็ด ้
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสตูร 
 1. ความหมายของหลกัสูตร  หลกัสูตร เป็นคําที่มคีวามหมายยดืหยุ่น โดยมนีัก
การศกึษาได้ใหค้วามหมายของหลกัสูตรแตกต่างกนัออกไปตามความเชื่อความเขา้ใจ บรบิท 
และตามแนวความคดิไวด้งัน้ี 
  ธาํรง บวัศร ี(2542 : 6) ใหค้วามหมายของหลกัสตูรไวว้า่ หลกัสตูร คอื แผนซึง่ได้
ออกแบบจดัทําขึน้เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย การจดัเน้ือหาสาระ กจิกรรม และมวลประสบการณ์ใน
แต่ละโปรแกรมการศกึษาเพือ่ใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการในดา้นต่าง ๆ ตามจุดมุง่หมายกาํหนดไว ้
  ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2542 : 25) ใหค้วามหมายของหลกัสตูรไวว้่า หลกัสตูร
มคีวามหมาย 3 ประการ คอื หลกัสูตรเป็นศาสตรท์ี่มทีฤษฎี หลกัการและการนําไปใช้ในการ
จดัการเรยีนการสอนเป็นระบบในการจดัการศกึษา โดยมปัีจจยันําเขา้ กระบวนการ ผลผลติและ
เป็นแผนการจดัการเรยีนการสอน ทีมุ่่งประสงคจ์ะอบรมฝึกฝนผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่
ตอ้งการ 
  วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542 : 19) ใหค้วามหมายของหลกัสูตรไวว้่า หลกัสูตร คอื 
มวลประสบการณ์ทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาเพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ เจตคต ิ
และพฤติกรรมตามจุดหมายที่กําหนดไว้ในหลักสูตร มีองค์ประกอบที่สําคัญคือ หลักการ 
จุดหมาย โครงสรา้งแนวดําเนินการ และการวดัผลประเมนิผล เน่ืองจากหลกัสตูรเป็นเพยีงแนว
ปฏบิตักิารกวา้ง ๆ มไิดร้ะบุรายละเอยีดของการปฏบิตั ิจงึจาํเป็นจะตอ้งแปลงหลกัสตูรไปสู่การ
สอน ดว้ยการวเิคราะหห์ลกัสูตร เพื่อกําหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูโ้ครงสรา้งเน้ือหาวชิาและ
แผนการสอนจงึจะสามารถนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนจรงิได ้
  วชิยั ประสทิธิว์ุฒเิชช ์(2544 : 44) ใหค้วามหมายของหลกัสตูรไวว้่า หลกัสตูร คอื 
มวลประสบการณ์ทีจ่ดัใหก้บัผูเ้รยีน โดยมกีารวางแผนไวล้่วงหน้าอยา่งเป็นขัน้ตอนไวใ้นเอกสาร 
เพือ่เป็นแมบ่ทในการจดัการเรยีนการสอนตามระดบัชัน้ 
  รุจริ ์ภู่สาระ (2545 : 1) ใหค้วามหมายของหลกัสูตรไวว้่า หลกัสูตร คอื แผนการ
เรยีนประกอบดว้ยเป้าหมาย และจุดประสงคเ์ฉพาะทีจ่ะนําเสนอและจดัการเน้ือหา ซึง่จะรวมถงึ
แบบของการเรยีนการสอนตามจุดประสงค ์และทา้ยที่สุดจะต้องมกีารประเมนิผลลพัธ์ของการ
เรยีน 
  สนีุย ์ภู่พนัธ ์(2546 : 9-14) ใหค้วามหมายของหลกัสตูรไว ้7 ประการดงัน้ี 
   1) หลกัสตูรในฐานะทีเ่ป็นวชิาและเน้ือหาสาระทีจ่ดัใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
   2) หลกัสตูรในฐานะทีเ่ป็นเอกสารหลกัสตูร 
   3) หลกัสตูรในฐานะทีเ่ป็นกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ะใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
   4) หลกัสูตรในฐานะแผนสําหรบัจดัโอกาสการเรยีนรู้หรอืประสบการณ์ที่
คาดหวงัแก่นกัเรยีน 
   5) หลกัสตูรในฐานะทีเ่ป็นมวลประสบการณ์ 
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   6) หลกัสตูรในฐานะทีเ่ป็นจุดหมายปลายทาง 
   7) หลกัสตูรในฐานะทีเ่ป็นระบบการเรยีนการสอนและกจิกรรมการเรยีนการ
สอน 
 จากสาระเกี่ยวกบัความหมายของหลกัสูตรจากนักการศกึษาที่ได้นําเสนอมาขา้งต้น 
สรุปได้ว่า หลกัสูตรหมายถึง แผนหรอืโครงการที่ออกแบบไว้เพื่อกําหนดจุดมุ่งหมาย เน้ือหา 
กจิกรรมกระบวนการเรยีนการสอน และการประเมนิผลลพัธข์องการเรยีน 
 2. องค ์ประกอบของหลกัสูตร นับว่ามคีวามสําคญัยิง่ที่จะทําให้หลกัสูตรมคีวาม
สมบรูณ์ไดม้นีกัการศกึษาเสนอไว ้ดงัน้ี 
  ธํารง บวัศร ี(2542 : 8-9) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบหลกัสตูรไวว้่ามอีงคป์ระกอบที่
สาํคญัและขาดไมไ่ด ้ไดแ้ก่ 
  2.1 เป้ าประสงค์และน โยบายการศึกษ า  (Education Goals and Policies) 
หมายถงึสิง่ทีร่ฐัตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตใินเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการศกึษา 
  2.2 จุดหมายของหลกัสูตร (Curriculum Aims) หมายถงึผลส่วนรวมที่ต้องการให้
เกดิแก่ผูเ้รยีน หลงัจากเรยีนจบหลกัสตูรไปแลว้ 
  2.3 รูปแบบและโครงสรา้งหลกัสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลกัษณะ
และแผนผงัทีแ่สดงการแจกแจงวชิาหรอืกลุ่มวชิาหรอืกลุ่มประสบการณ์ 
  2.4 จุดประสงค์ของวิชา (Subject Objectives) หมายถึงผลที่ต้องการให้เกิดแก่
ผูเ้รยีนหลงัจากทีไ่ดเ้รยีนวชิานัน้ไปแลว้ 
  2.5 เน้ือหา (Content) หมายถึงสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะและ
ความสามารถทีต่อ้งการใหม้รีวมทัง้ประสบการณ์ทีต่อ้งการใหไ้ดร้บั 
  2.6 จุดประสงค์ของการเรยีนรู ้(Instructional Objectives) หมายถึงสิง่ที่ต้องการ
ให ้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ไดม้ทีกัษะและความสามารถ หลงัจากทีไ่ดเ้รยีนรูเ้น้ือหากาํหนดไว ้
  2.7 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึงวิธีการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและมหีลกัเกณฑ ์เพือ่ใหบ้รรลุผลตามจุดประสงคข์องการเรยีนรู ้
  2.8 การประเมนิผล (Evaluation) หมายถงึการประเมนิผลการเรยีนรูเ้พื่อใชใ้นการ
ปรบัปรงุการเรยีนการสอนและหลกัสตูร 
  2.9 วัส ดุ ห ลัก สู ต รแล ะสื่ อ ก าร เรีย น ก ารสอน  (Curriculum Materials and 
Instructional media) หมายถึงเอกสารสิง่พมิพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวดีทิศัน์ ฯลฯ และวสัดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมทัง้อุปกรณ์โสตทศันศกึษา เทคโนโลยกีารศกึษาและอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสรมิคุณภาพ
และประสทิธภิาพการเรยีนการสอน 
  ศศธิร ขนัตธิรางกูล (2550 : 5) กล่าวว่า วธิกีารหน่ึงทีจ่ะช่วยกําหนดองคป์ระกอบ
ของหลักสูตรคือ การพิจารณาประเด็นสําคัญของการตัดสินสิ่งที่ เป็นความต้องการใน
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ซึ่งรวมถงึหลกัการเรยีนรู ้ธรรมชาตขิองผูเ้รยีนและธรรมชาตขิอง
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ความรู ้ซึ่งจะเหน็ได้ว่าวธิีการดงักล่าว องค์ประกอบที่สําคญัของหลกัสูตร คอื เป้าหมายและ
จุดประสงคข์องหลกัสตูร เน้ือหา ประสบการณ์การเรยีนรู ้และการวดัผลประเมนิผล 
  สุมิตร คุณากร (2550 : 9) กล่าวว่า หลักสูตรประกอบด้วยองค์ประกอบของ
หลกัสตูร 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
   1) ความมุง่หมาย (Objective) 
   2) เน้ือหา (Content) 
   3) การนําหลกัสตูรไปใช ้(Curriculum implementation) 
   4) การประเมนิผล (Evaluation)  
  ฆนทั ธาตุทอง (2551 : 9-10) กล่าวว่า องคป์ระกอบของหลกัสตูรโดยทัว่ไปแลว้มี
4 องค์ประกอบ คือ ความมุ่งหมาย (Objective) เน้ือหาวชิา (Content) การนําหลกัสูตรไปใช้
(Curriculum Implementation) การประเมนิผล (Evaluation) 
 จากสาระเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของหลกัสตูรจากนักการศกึษาทีไ่ดนํ้าเสนอมาขา้งต้น 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบหลกั จะประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เน้ือหาสาระของ
หลกัสูตร การนําหลกัสูตรไปใช้หรอืการจดัการเรยีนการสอน และการประเมนิผลเพื่อในการ
ปรบัปรงุต่อไป 
 3. การพัฒ นาหล ักสูต ร  นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการพัฒนา
หลกัสตูร ดงัน้ี 
  พสิมยั ถลีะแกว้ (2541 : 7) กล่าวว่า การพฒันาหลกัสตูรม ี2 ลกัษณะ คอื 1) การ
ปรบัปรุงหลกัสตูร หมายถงึ การปรบัปรุง แกไ้ขหลกัสตูรเดมิทีม่อียู่แลว้ใหด้ขีึน้ มคีวามสมบูรณ์
และเหมาะสมยิง่ขึน้ 1) การเปลีย่นแปลงหลกัสตูร หมายถงึ การสรา้งหลกัสตูรใหมข่ึน้มาใชแ้ทน
หลกัสตูรเดมิซึง่จะแตกต่างจากหลกัสตูรเดมิทัง้ระบบ 
  ไชยรตัน์ ปรานี (2547 : 27) กล่าววา่ การพฒันาหลกัสตูรมคีวามหมายกวา้งขวาง
ครอบคลุมงานหลายมติขิองการพฒันาหลกัสตูร ไดแ้ก่ 
   1) การวางแผนหลกัสูตร จดัทําหลกัสูตรหรอืยกร่างหลกัสูตรประกอบด้วย
การวเิคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน การกําหนดจุดมุ่งหมาย การกําหนดเน้ือหาสาระ และประสบการณ์
เรยีนรู ้การกาํหนดการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู ้
   2) การนําหลกัสูตรไปใช้หรอืการนําหลกัสูตรไปสู่การปฏิบตัิ ประกอบด้วย
การจดัทาํวสัดุหลกัสตูรต่าง ๆ ทีช่่วยใหผู้ใ้ชห้ลกัสตูรสามารถใชห้ลกัสตูรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
การผลิตและการใช้สื่อการสอนต่าง ๆ การเตรียมบุคลากร การบริหารหลักสูตร และการ
ดาํเนินการสอนตามหลกัสตูร 
   3) การประเมินหลกัสูตรประกอบด้วยการประเมินเอกสารหลักสูตร การ
ประเมนิการใชห้ลกัสตูร การประเมนิผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูรและการประเมนิหลกัสตูรทัง้ระบบ 
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  ศศธิร  ขนัตธิรางกูร (2550 : 69-88) กล่าวว่า กระบวนการพฒันาหลกัสตูรมคีําที่
จะตอ้งทาํความเขา้ใจใหเ้กดิความชดัเจน อยู ่3 คาํ ไดแ้ก่ กระบวนการ คาํว่า การพฒันา และคาํ
วา่หลกัสตูร ซึง่ทุกคาํน้ี ตามทศันะของคนทัว่ไปถอืเป็นคาํทีส่ามารถเขา้ใจไดง้า่ย ดงัน้ี 
   กระบวนการ หมายถงึ ขัน้ตอนของการดาํเนินงานใดทีต่่อเน่ืองกนัโดยมลีําดบั
ทีช่ดัเจน 
   การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรอืการดําเนินงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
กวา่เดมิ 
   หลักสูตร หมายถึง สิ่งที่กําหนดขึ้น  อันจะได้แก่กิจกรรม  เน้ือหาวิชา 
ประสบการณ์ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ทีโ่รงเรยีนจดัใหแ้ก่นกัเรยีน 
  ทาบา (Taba , 1962 : 82 อ้างถึงใน  ชัยวัฒน์  สุทธิร ัตน์ , 2556 : 74)  ได้ให้
ความหมายของการพฒันาหลกัสูตรว่า หมายถงึ การเปลีย่นแปลงหลกัสตูรเดมิใหด้ยีิง่ขึน้ทัง้ใน
ด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจดัเน้ือหา การเรียนการสอน การวดัผลประเมินผลและอื่น ๆ 
เพือ่ใหบ้รรลุตามจุดมุง่หมายทีไ่ดว้างไว ้
 จากสาระเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรจากนกัการศกึษาทีไ่ดนํ้าเสนอมาขา้งตน้ สรุปได้
วา่การพฒันาหลกัสตูรม ี2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การทาํหลกัสตูรทีม่อียูแ่ลว้ใหด้ขีึน้หรอืสมบรูณ์มาก
ยิง่ขึน้หรอืเป็นการปรบัปรงุหลกัสตูร และ 2) การสรา้งหลกัสตูรขึน้มาใหมใ่ชแ้ทนหลกัสตูรเดมิ 
 4. ข ัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร 
  การดําเนินงานใด ๆ กต็ามจําเป็นตอ้งมขี ัน้ตอนการทํางาน การพฒันาหลกัสตูรก็
เช่นเดยีวกนัถ้าต้องการใหง้านสําเรจ็ลุล่วงดว้ยดแีละมปีระสทิธภิาพจําเป็นต้องอาศยักระบวน-
การการพัฒนาหลกัสูตร ซึ่งกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรเป็นรูปแบบการพฒันาหลักสูตรที่
จดัลําดบัขัน้ตอนการดําเนินงานไว้ต่อเน่ืองกนัอย่างมรีะเบียบแบบแผน มเีหตุผลและมคีวาม
เป็นไปได ้มนีกัการศกึษาไดเ้สนอกระบวนการ พฒันาหลกัสตูรไว ้ดงัน้ี 
  ทาบา (Taba, 1962 อ้างถึงใน วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2554 : 49 - 53)  ได้กล่าวถึง 
ขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรทีต่อบสนองความต้องการของผูเ้รยีนตามความเชื่อทีว่่าผูเ้รยีนมี
พืน้ฐานแตกต่างกนั โดยไดก้าํหนดกระบวนการพฒันาหลกัสตูรไว ้7 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
   1) วนิิจฉัยความต้องการ : สํารวจสภาพปัญหา ความต้องการ จําเป็นต่างๆ
ของสงัคมและผูเ้รยีน  
   2) กําหนดจุดมุ่งหมาย : หลงัจากได้วินิจฉัยความต้องการของสงัคมและ
ผูเ้รยีนแลว้จะกาํหนดจุดมุง่หมายทีต่อ้งการใหช้ดัเจน  
   3) คดัเลือกเน้ือหาสาระ : จุดมุ่งหมายที่กําหนด แล้วจะช่วยในการเลือก
เน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุง่หมาย วยั ความสามารถผูเ้รยีน โดยเน้ือหาตอ้งมคีวามเชื่อถอื
ไดส้าํคญัต่อการเรยีนรู ้ 
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   4) จดัเน้ือหาสาระ : เน้ือหาสาระที่เลือกได้ยังต้องจัดโดยคํานึงถึงความ
ต่อเน่ืองและความยากงา่ยของเน้ือหา วุฒภิาวะ ความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน  
   5) คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ : ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
คดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาและจุดมุง่หมายของหลกัสตูร  
   6) จดัประสบการณ์การเรยีนรู ้: ประสบการณ์การเรยีนรูค้วรจดัโดยคํานึงถงึ
เน้ือหาสาระและความต่อเน่ือง  
   7) กาํหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิและวธิกีารประเมนิผล : ตดัสนิใจวา่จะตอ้งประเมนิ
อะไรเพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไวห้รอืไม่ และกําหนดดว้ยว่าจะใชว้ธิี
ประเมนิผลอยา่งไร ใชเ้ครือ่งมอือะไร  
  ราลฟ์ไทเลอร ์(อา้งถงึใน ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 2556 : 77- 80) ไดก้ําหนดแนวทาง
ในการพฒันาหลกัสตูรไวด้งัน้ี 
   1) การกําหนดจุดมุง่หมาย ตอ้งอาศยัขอ้มลูพืน้ฐานจากแหล่งต่าง ๆ 3 แหล่ง 
ประกอบดว้ย แหล่งขอ้มลูดา้นเน้ือหาวชิา แหล่งขอ้มลูทางสงัคม และแหล่งขอ้มลูดา้นตวัผูเ้รยีน 
แลว้นําขอ้มลูนัน้มาประมวลเขา้ดว้ยกนัจนเป็นจุดมุง่หมายกวา้ง ๆ ของหลกัสตูร แลว้กลัน่กรอง
ออกมาใหช้ดัเจนหรอืแทจ้รงิในการพฒันาหลกัสตูร 
   2) การเลอืกและจดัประสบการณ์เรยีนรู ้มกีารพจิารณาเลอืกประสบการณ์
เรยีนรูไ้วด้งัน้ี 
    2.1) ผูเ้รยีนควรมโีอกาสฝึกพฤตกิรรมและเรยีนรูเ้น้ือหาตามทีร่ะบุไวใ้น
จุดมุง่หมาย 
    2.2) กิจกรรมและประสบการณ์นัน้ควรจะทําให้ผู้เรียนพึงพอใจที่จะ
ปฏบิตัติามพฤตกิรรมทีไ่ดร้ะบุไว ้
    2.3) กจิกรรมและประสบการณ์นัน้ควรอยู่ในขอบข่ายความพอใจที่พงึ
ปฏบิตัไิด ้
    2.4) กจิกรรมและประสบการณ์หลาย ๆ ดา้นของการเรยีนรูอ้าจนําไปสู่
จุดมุง่หมายทีก่าํหนดไวเ้พยีงขอ้เดยีว 
    2.5) กิจกรรมและประสบการณ์เรยีนรู้เพียงหน่ึงอย่างอาจตอบสนอง
จุดมุง่หมายหลายขอ้ 
   นอกจากน้ี ยงัต้องพิจารณาการจดัประสบการณ์เรยีนรู้ให้สมัพนัธ์กบัเวลา 
เน้ือหา ความต่อเน่ือง การจดัชว่งลาํดบั การบรูณาการดว้ย 
   3) การประเมนิผล เพื่อตรวจสอบว่าการจดัการเรยีนการสอนได้บรรลุตาม
จุดมุง่หมายทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่สมควรปรบัแกไ้ขสว่นใด 
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  ธํารง บวัศร ี(2542 : 152) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนของกระบวนการพฒันาหลกัสตูรไว้
ดงัน้ี 
   1) ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 
   2) กาํหนดจุดมุง่หมาย 
   3) กาํหนดโครงสรา้งของหลกัสตูร 
   4) กาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสตูร 
   5) เลอืกเน้ือหา 
   6) กาํหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
   7) กาํหนดประสบการณ์การเรยีนรู ้
  สงดั อุทรานันท์ (2532 : 38-43) ได้เสนอขัน้ตอนการพฒันาหลกัสูตร 7 ขัน้ตอน
ดงัน้ี 
   1) การกําหนดข้อมูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญและเป็น
ขัน้ตอนแรกของการพฒันาหลกัสูตร เพื่อใหท้ราบถงึสภาพปัญหาความต้องการของสงัคมและ
ผู้เรยีน ซึ่งจะช่วยให้สามารถจดัหลกัสูตรให้สนองกบัความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ข้อมูลพื้นฐานของหลกัสูตร คือข้อมูลทางด้านประวตัิและปรชัญาการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เรียน และทฤษฎีการเรียนรู้ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และข้อมูลเกี่ยวกับ
ธรรมชาตขิองเน้ือหา 
   2) การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เป็นขัน้ตอนที่กระทําหลงัจากได้
วเิคราะหแ์ละไดท้ราบถงึสภาพปัญหาตลอดจนความตอ้งการต่าง ๆ การกําหนดจุดมุง่หมายของ
หลกัสตูรนัน้เป็นการมุง่แกปั้ญหาและสนองความตอ้งการทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู 
   3) การคดัเลอืกจดัเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรยีนทีจ่ํานํามาจดัไวใ้น
หลกัสูตรจะต้องผ่านการพจิารณากลัน่กรองถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกบัจุดหมายของ
หลกัสตูรทีก่าํหนดไว ้
   4) การกําหนดมาตรการวดัและประเมนิผล ขัน้น้ีมุ่งที่จะหาเกณฑม์าตรฐาน
เพื่อใชใ้นการวดัและประเมนิผลว่าจะวดัและประเมนิอะไรบ้างจงึสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์หรอื
จุดมุง่หมายของหลกัสตูร 
   5) การทดลองใช้หลกัสูตร ขัน้ตอนน้ีมุ่งศึกษาหาจุดอ่อนหรอืข้อบกพร่อง
ต่างๆ ของหลกัสูตรหลงัจากได้มกีารร่างหลกัสูตรเสรจ็แล้ว ทัง้น้ีเพื่อหาวธิกีารแก้ไขปรบัปรุง
หลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ 
   6) การประเมนิผลการใชห้ลกัสูตร หลงัจากไดม้กีารยกร่างหลกัสูตรหรอืได้
ทําการทดลองใช้หลกัสูตรแล้วก็ควรที่จะประเมินผลการใช้ว่าเป็นอย่างไร มีส่วนไหนที่ควร
ปรบัปรงุใหเ้หมาะสมก่อนนํา ออกไปใชจ้รงิ ๆ ต่อไป 
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   7) การปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้ หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบและ
ประเมนิผลเบือ้งตน้แลว้หากพบว่าหลกัสตูรมขีอ้บกพรอ่งจะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขใหม้คีวามถูกตอ้ง
หรอืเหมาะสมก่อนทีจ่ะนําหลกัสตูรไปใชใ้นสถานการณ์จรงิ ทัง้น้ีเพื่อใหก้ารใชห้ลกัสตูรบรรลุผล
ตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้
  วชิยั วงษ์ใหญ่ (2537 : 1) ไดเ้สนอกระบวนการพฒันาหลกัสูตรแบบครบวงจรไว ้
3 ระบบ คอื 
   1) ระบบการรา่งหลกัสตูร 
    1.1) สิง่กาํหนดหลกัสตูร วชิาการ สงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง 
    1.2) รูปแบบหลกัสูตร หลกัการ โครงสร้างองค์ประกอบของหลกัสูตร
วตัถุประสงคเ์น้ือหา ประสบการณ์เรยีน และการประเมนิผล 
    1.3) ตรวจสอบคุณภาพหลกัสตูร ผูเ้ชีย่วชาญ การสมัมนาทดลองนําร่อง
การวจิยั 
    1.4) ปรบัแกก่้อนใชโ้ดยคณะกรรมการ 
   2) ระบบการใชห้ลกัสตูร 
    2.1) การอนุมตัหิลกัสตูร หน่วยงาน กระทรวง 
    2.2) วางแผนการใชห้ลกัสตูร ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร เตรยีมความพรอ้ม
ของบุคลากร งบประมาณ วสัดุหลกัสูตร บรกิารสนับสนุน อาคารสถานที่ ระบบบรหิารการ
ฝึกอบรมทางวชิาการและการตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร 
    2.3) การบรหิารหลกัสตูร การดําเนินการตามแผน กจิกรรมการเรยีนการ
สอน การจดัตารางสอน แผนการสอน คู่มือผู้เรยีน ความพร้อมของผู้เรยีน ความพรอ้มของ
ผูส้อน และการประเมนิผลการเรยีน 
   3) ระบบการประเมนิผล 
    3.1) วางแผนการประเมนิ ประเมนิยอ่ย ประเมนิรวบยอด ระบบหลกัสตูร
ระบบบรหิาร และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
    3.2) การเกบ็ขอ้มลู 
    3.3) การวเิคราะหข์อ้มลู 
    3.4) รายงานขอ้มลู 
  กรมวชิาการ (2536 : 11) ได้เสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตรว่าการปรบัปรุง
หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิารในปัจจุบนัน้ีไดก้ระทาํกนัอยา่งละเอยีดรอบคอบ ประกอบดว้ย
ขัน้ตอนต่าง ๆ ทัง้น้ี เพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูรทีด่สีอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและสภาพของ
สงัคม เศรษฐกจิการเมอืงและการปกครอง ขัน้ตอนการดาํเนินการพฒันาหลกัสตูรนัน้มดีงัน้ี คอื 
   1) ศกึษา สาํรวจปัญหา สงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและการปกครอง 
   2) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัหลกัสตูรและสภาพการใชห้ลกัสตูรในปัจจุบนั 
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   3) ศกึษาแนวคดิในการพฒันาหลกัสตูรและกาํหนดรปูแบบการพฒันาหลกัสตูร 
   4) ยกรา่งหลกัการจุดหมาย โครงสรา้ง แนวดาํเนินการตลอดหลกัเกณฑก์ารใช้
หลกัสตูร 
   5) กาํหนดจุดประสงคแ์ละรายละเอยีดของกลุ่มวชิาและรายวชิา 
   6) กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการวดัและประเมนิ 
   7) จดัทาํเอกสารประกอบการใชห้ลกัสตูรและสือ่การเรยีนการสอน 
   8) ทดลองและประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช้ปรบัปรุงแก้ไขจากผลการ
ทดลอง 
   9) ประกาศใชห้ลกัสตูร 
   10) ตดิตามประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร 
 จากสาระเกี่ยวกบัขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสูตรจากนักการศึกษาที่ได้นําเสนอมา
ขา้งต้นสรุปได้ว่าขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสูตรมดีงัน้ี 1) ศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อให้
ทราบสภาพที่ใช้ในปัจจุบัน 2) ศึกษาแนวคิดและกําหนดรูปแบบ 3) กําหนดจุดมุ่งหมาย
โครงสรา้ง องค์ประกอบ 4) การจดัเน้ือหาสาระใหส้อดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย 5) การตรวจสอบ
คุณภาพหรอืทดลองใชห้ลกัสตูร 6) การวดัและประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร 
 5. ปัญหาและแนวโน้มการพฒันาหลกัสตูร  
  ณชัชา พระปฐมนาว ี(2557. ออนไลน์) ไดก้ล่าวถงึปัญหาและแนวโน้มการพฒันา
หลกัสตูรไวด้งัน้ี 
   5.1 ปัญหาของการพฒันาหล กัสูตร  คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ 
พฒันาหลกัสตูรทีเ่ป็นปัญหาอนัเกดิจากการรว่มคดิ รว่มทาํ รว่มกนัสรา้งหลกัสตูร และรว่มกนันํา
หลกัสตูรไปใช ้มดีงัน้ีหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรไมเ่ขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตน 
    5.1.1 ขาดการประสานงานหน้าทีท่ีด่รีะหว่างหน่วยงานต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพฒันาหลกัสตูร 
    5.1.2 ผูบ้รหิารระดบัต่าง ๆ เหน็ว่าหลกัสูตรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่
รบัผดิชอบโดยเฉพาะ 
    5.1.3 ปัญหาการไม่เปลี่ยนแปลงการเรยีนการสอนของครูตามแนวทาง
ของหลกัสตูร 
    5.1.4 ปัญหาการเผยแพร่หลกัสตูร การสื่อสารทําความเขา้ใจในหลกัสตูร
ทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่
   5.2 แน วโน้ ม ขอ งการพัฒ น าหล ัก สูต ร  อาจพิจารณาได้จากผลการ
ศึกษาวจิยั และขอ้มูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ที่นํามาใช้การพฒันาหลกัสูตร สรุปว่าแนวโน้มของ
หลกัสตูร มดีงัน้ี 
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    5.2.1 การศึกษาในรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์ ความเจรญิก้าวหน้าของวีดิ
ทศัน์สามารถนํามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนการสอนได ้วดีโิอเทป คาสเสท และดสิคส์ามารถ
นํามาสอนไดท้ัง้ในหอ้งเรยีน หอ้งสมุด ศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละทีบ่า้นของนักเรยีน วดีโิอทศัน์มคีวาม
สะดวกที่นํามาเรยีนไดต้ลอดเวลา ซึ่งจะช่วยไม่ใหพ้ลาดบทเรยีนไปได ้จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยสีามารถที่จะพิมพ์วีดิทศัน์หรอืภาพจากจอในรูปของภาพถ่าย ตาราง กราฟ หรอื 
รูปภาพในแบบต่าง ๆลงในกระดาษสําหรบัศึกษาต่อได้ ความรูใ้นรูปแบบอเีล็กทรอนิกส์น้ียงั
สามารถจดัเกบ็ไวใ้นสถานทีท่ีผู่เ้รยีนสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผา่นระบบเครอืขา่ย ใคร ๆกส็ามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศและสามารถใชป้ระโยชน์ได ้
    5.2.2 การรูใ้ชเ้ทคโนโลย ีโรงเรยีนปัจจุบนัเหน็ความสาํคญัในววิฒันาการ
ใชเ้ทคโนโลย ีจงึไดใ้หก้ารศกึษากบับุคลากรเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์อเิลก็ทรอนิกส ์เลเซอรแ์ละ
หุ่นยนต์ การเรยีนรูค้อมพวิเตอร ์เป็นทกัษะพืน้ฐานเพิม่ขึน้จากทกัษะการอ่านออกเขยีนได ้คดิ
เลขเป็นหรอืทีรู่จ้กักนัวา่ 3Rs 
    5.2.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวโน้มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นความ
จําเป็นกบัสงัคมสมยัใหม่อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากความรูท้ีม่มีากมาย การเปลีย่นแปลงของสงัคม
อย่างรวดเรว็ การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อประชาชนในการประกอบ
อาชีพที่ปรบัเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาใหม่ที่มีผลต่อเป้าหมายของบุคคลและสงัคม การศึกษา
ต่อเน่ืองตลอดชวีติไม่ใช่เป็นเพยีงการศกึษาในโรงเรยีนเท่านัน้ การศกึษาผูใ้หญ่จงึถูกคาดหวงั
เพิม่ขึน้ในปีครสิตศ์ตวรรษที ่1990s 
    5.2.4 การศึกษานานาชาติ สงัคมอเมรกินัถือว่าได้ความรู้เกี่ยวกบัการ
พฒันาไดม้าจากประเทศต่างๆและไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัหมูบ่า้นโลก(Global village) กล่าวถงึ
มาตรฐานของการดํารงชวีติและเศรษฐกจิของชาต ิ(อเมรกิา) มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ในทีอ่ื่น ๆ ของโลก 
    5.2.5 สิง่แวดลอ้มศกึษา ผลจากปัญหาต่างๆ นําไปสูค่วามตอ้งการความรู้
และโปรแกรมใหมใ่นสาขาวชิานิเวศวทิยาและสิง่แวดลอ้มศกึษา ถงึแมว้่าเดมิทีม่วีชิาทีเ่กีย่วขอ้ง
คอืธรณีวทิยา ชวีวทิยา ภูมศิาสตร ์แต่ความต้องการความรูท้ีม่คีวามหมายและมคีวามสมัพนัธ์
กบัการแกปั้ญหาชวีติและความเป็นอยูข่องมวลมนุษยใ์นยามคบัขนัหรอืชว่งเวลาเรง่ดว่น 
    5.2.6 การศกึษาเกี่ยวกบันิวเคลยีร ์การใชพ้ลงังานนิวเคลยีรใ์นทางสนัต ิ
ไดแ้ก่โรงไฟฟ้า การใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์การบําบดัดว้ยการฉายรงัส ีความรูเ้รื่องหลงังาน
นิวเคลยีรม์คีวามจําเป็นว่าพลงังานดงักล่าวน้ีมผีลกระทบต่ออากาศ อาหารอยา่งไรกรณีทีม่กีาร
รัว่ไหลจะมผีลกระทบในขอบเขตห่างไกลเพยีงใด และความเขม็ขน้ของรงัสทีี่เป็นอนัตรายต่อ
มนุษยท์ีอ่ยูใ่กลแ้ละไกลออกไปนบัพนัไมล ์ดงันัน้หลกัสตูรทีใ่หค้วามสาํคญักบัการศกึษาเกีย่วกบั
นิวเคลยีรถ์ูกบรรจุไวใ้นหลกัสตูรโลกศกึษา 
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    5.2.7 สุขศึกษาและการดูแลสุขภาพกาย แนวโน้มเกี่ยวกบัสุขภาพของ
ประชากรชาวอเมรกินัจะตอ้งไดร้บัความรูจ้ากหลกัสตูรใหม่ๆ  ตวัอยา่งทีจ่ดัเจนคอื นกัการศกึษา
นําประเดน็เกีย่วกบัภูมคิุม้กนับกพรอ่งทีรู่ก้นัในชื่อว่า AIDS นํามาใหค้วามรูก้บัผูเ้รยีน บรรจุเป็น
เรือ่งหน่ึงในหลกัสตูร 
    5.2.8 การศกึษาต่างดา้ว สงัคมอเมรกินั หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง มชีาว
ต่างด้าวเขา้มาอาศยัอยู่จํานวนมาก นัยสําคญัของคนต่างด้าวจํานวนมาก มาจากครอบครวัที่
เรยีกว่า ยากจน เดก็ทีม่าจากประเทศต่างๆ จะถูกตตีราว่า ดอ้ยความสามารถในการเรยีนรู ้เพื่อ
ช่วยให้คนต่างด้าวที่เขา้มาใหม่ นักการศกึษาใหค้ําแนะนําว่าโรงเรยีนควรได้จดัหลกัสูตรสอง
ภาษา หลกัสตูรพหวุฒันธรรมจะชว่ยใหเ้ดก็ต่างดา้วไดเ้รยีนรูแ้ละอยูใ่นสงัคมใหมไ่ดด้ยีิง่ขึน้ 
    5.2.9 ภูมศิาสตร์ย้อนกลบั การศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องน้ีเป็นผลมาจากการ
ตพีมิพห์นังสอืชื่อ Nation at Risk ในปี ค.ศ.1983 เดก็อเมรกินัจะไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัโลกรอบตวั 
รวมถงึภมูศิาสตรพ์ืน้ฐาน มกีารทบทวนสาระสาํคญัทางภมูศิาสตร ์อาทเิรือ่ง back to basic, การ
เรยีนรูว้ฒันธรรม นิเวศวทิยาศกึษา และโลกศกึษา เรื่องราวต่าง ๆ ทีศ่กึษาเล่าเรยีนจะเป็นพลงั
ขบัเคลื่อนใหรู้จ้กับทบาทของตนเองเพิม่ยิง่ขึน้ 
    5.2.10 การศกึษาช่วงเกรดกลาง ผู้เรยีนที่อายุระหว่าง 10-15 ปี ซึ่งเป็น
วยัทีเ่ปลีย่นแปลงความเจรญิเตบิโตและพฒันาการอยา่งรวดเรว็ การศกึษาทีจ่ดัใหเ้ป็นการศกึษา
เกีย่วกบั ก่อนจะเป็นวยัรุ่น และวยัรุน่ตอนตน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนมธัยม โรงเรยีนเกรด
กลางมุ่งใหค้วามสาํคญักบัการเรยีนรูส้งัคมหรอืสงัคมประกติ ไม่เน้นวชิาการ แต่ใหค้วามสําคญั
กับ  Intramural Sport แต่ไม่ เน้น  Interscholastic Sport ถึงว่าโรงเรียนเกรดกลางจะมีอยู่
โดยทัว่ไป แต่หลกัสูตรใหม่ที่เหมาะสมกบักลุ่มเดก็ดงักล่าวน้ีจําเป็นต้องพฒันาขึน้ การพฒันา
หลกัครผููส้อนจะต้องเปลีย่นโปรแกรมการพฒันาครจูะต้องมคีวามแตกต่างจากครปูระถมศกึษา
และมธัยมศกึษา ในอนาคตสถาบนัการผลติครูจะต้องมุ่งพฒันาความรู ้ทกัษะที่จําเป็นสําหรบั
การสอนโรงเรยีนเกรดกลาง 
    5.2.11 การศกึษาสาํคญักบัผูส้งูอาย ุสงัคมปัจจุบนัจาํนวนผูส้งูอายเุพิม่ขึน้
อย่างรวดเรว็ นักการศกึษามคีวามเชื่อว่าโรงเรยีนจะต้องสอนใหผู้เ้รยีนเขา้ใจปัญหาและความ
คาดหวงัของผูสู้งอายุ และช่วยใหม้คีวามรกัต่อผูส้งูอายุ (ทัง้พ่อแม่และปู่ ย่าตายาย) ในโรงเรยีน
จะต้องประสมประสานผูสู้งอายุทัง้ผูท้ี่มคีวามประสงคจ์ะเกษียณอายุและผูเ้กษียณอายุจากงาน
ประจาํมาชว่ยงานในโรงเรยีนในรปูแบบ อาสาสมคัร ผูช้ว่ยสอนและแหล่งทรพัยากรบุคคลในการ
เรยีนรู ้
    5.2.12 ธุรกจิการศกึษา โรงเรยีนหรอืสถานศกึษารูปแบบต่าง ๆ เกดิขึน้
มากมาย ทัง้ในรปูแบบของเอกชนและหน่วยงานทีต่ัง้ขึน้เฉพาะกจิ อาท ิสถานเลีย้งเดก็ ศูนยร์บั
เลี้ยงเดก็ช่วงกลางวนัและช่วงหลงัเลกิเรยีน ศูนยก์ฬีาและโคชเอกชน ศูนย์ติวเตอรแ์ฟรนไชส์
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วิทยาลัยเอกชนเพื่ อให้บริการแนะแนว (ในการเลือกมหาวิทยาลัย ) สถาบันติวเตอร์
สอบ SAT และการทดสอบเพื่อขอรบัในรบัรองประกอบวิชาชีพ ทัง้หมดที่กล่าวมาน้ีเป็น
การศกึษาเขา้สูต่ลาดการคา้ทีม่กีารเกบ็คา่ธรรมเนียมในการศกึษาจากผูเ้รยีนโดยตรง 
    5.2.13 การศึกษาเพื่ออนาคต จากงานเขยีนของทอฟเลอร์ ที่กล่าวถึง
อนาคตว่ามกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ไม่สามารถทีก่ําหนดขอบขา่ยของการเปลีย่นแปลงได้
เลยนัน้ จงึนํามาเป็นหลกัการของความมุ่งหมายการศกึษา ที่จะต้องเพิม่ขดีความสามารถของ
ผูเ้รยีนแต่ละคนเพือ่ทีผู่เ้รยีนแต่ละคนสามารถปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงทีต่่อเน่ือง 
 จากสาระเกีย่วกบัแนวโน้มของการพฒันาหลกัสตูร จากทีไ่ดนํ้าเสนอมาขา้งตน้ สรุปได้
ว่า แนวโน้มของการพฒันาหลกัสูตร อาจพจิารณาไดจ้ากผลการศกึษาวจิยั และขอ้มูลพื้นฐาน
ดา้นต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชก้ารพฒันาหลกัสตูร ดงัน้ี 
  1) การศกึษาในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
  2) การรูใ้ชเ้ทคโนโลย ี 
  3) การเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
  4) การศกึษานานาชาต ิ 
  5) สิง่แวดลอ้มศกึษา  
  6) การศกึษาเกีย่วกบันิวเคลยีร ์
  7) สขุศกึษาและการดแูลสขุภาพกาย  
  8) การศกึษาต่างดา้ว  
  9) ภมูศิาสตรย์อ้นกลบั 
  10) การศกึษาชว่งเกรดกลาง  
  11) การศกึษาสาํคญักบัผูส้งูอาย ุ 
  12) ธุรกจิการศกึษา 
  13) การศกึษาเพือ่อนาคต  
 
แนวคิดเกี่ยวกบัแบบจาํลอง (Model) 
 นกัวชิาการไดอ้ธบิายเกีย่วกบัความหมายของแบบจาํลองหรอืรปูแบบ ไวด้งัน้ี 
  วาโร เพ็งสวสัดิ ์(2553) ได้อธบิายเกี่ยวกบัแบบจําลองหรอื Model ไว้ว่าเป็นคํา
ภาษาองักฤษทีม่บีทบาทในการทําวจิยั และวทิยานิพนธ์ของศกึษาเพิม่มากขึน้ ซึ่งอาจจะใชค้ํา
ว่า รูปแบบ ต้นแบบ แบบแผน แบบจําลอง เป็นต้น นอกจากน้ียงัได้กล่าวถึงการอธบิายของ
รตันะ บวัสนธ ์(รตันะ บวัสนธ,์ 2552 : 124 อา้งถงึใน วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2553 : 2-3. ซึ่งกล่าวถงึ 
แบบจาํลองวา่ หมายถงึ 
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   1) แผนภาพหรอืภาพรา่งของสิง่ใดสิง่หน่ึงทีย่งัไม่สมบูรณ์เหมอืนของจรงิ ใน
ความหมายน้ี มกัจะเรยีกทบัศพัท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์
โมเดลเสือ้เป็นตน้ 
   2) แบบแผนความสมัพนัธข์องตวัแปร หรอืสมการทางคณิตศาสตรท์ีรู่จ้กักนั
ในชือ่ทีเ่รยีกวา่ “Mathematical Model” 
   3) แผนภาพทีแ่สดงถงึองคป์ระกอบการทํางานของสิง่ใดสิง่หน่ึง บางทเีรยีก
กนัวา่ภาพยอ่สว่นของทฤษฎหีรอืแนวคดิในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง  
  มหศกัดิ ์ เกตุฉ่ํา (ม.ป.ป.) ได้อธบิายว่า แบบจําลองเป็นเครื่องมอืที่ใช้แทนการ
สื่อสารด้วยขอ้ความหรอืคําพูด ช่วยให้การสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล มคีวามถูกต้องตรงกนั 
แบบจําลองประกอบดว้ยรปูภาพสญัลกัษณ์แสดงใหเ้หน็การทํางานของระบบ หรอืแสดงใหเ้หน็
หน้าทีข่องระบบ โครงสรา้ง และสว่นประกอบต่าง ๆ  
 จากการอธบิายความหมายของแบบจําลอง ดงักล่าว สรุปไดว้่า แบบจําลองหมายถงึ
ภาพร่างของสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้แทนการสื่อสารด้วยขอ้ความ แสดงให้เห็นถึง
โครงสรา้ง หน้าทีข่องระบบใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึน้ ซึง่ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยั “รา่ง” แนวทางการพฒันา
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ด้านการดําเนินการ โดยนําเสนอในลกัษณะของแบบจําลองที่มี
ลกัษณะเป็นแผนภมูแิบบขัน้บนัได เพือ่ใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย มากกวา่ขอ้ความอธบิายทัง้หมด 
 
การตรวจสอบโดยวิธีสมัมนากล ุ่มอ้างอิงผ ูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship Seminar) 
 1. ความหมายของการสมัมนา 
  นิรนัดร์ จุลทรพัย์ (2547 : 269) กล่าวว่า คําว่า “สมัมนา” เป็นศพัท์บญัญัติทาง
วชิาการ (Technical  Term) ที่คณะกรรมการบญัญัติศพัท์ทางการศึกษาได้บญัญัติขึ้นเพื่อใช้
แทนศพัทภ์าษาองักฤษว่า “Seminar” มาจากคําสมาสระหว่างคําว่า สํ(ร่วม)+มน(ใจ) แปลตาม
รปูศพัทว์่ารว่มใจ ซึง่เป็นคาํศพัทบ์ญัญตัทิีม่ลีกัษณะดมีากคอืมเีสยีงไพเราะ น่าฟังและมลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงกบัศพัทท์ีใ่ชใ้นภาษาองักฤษ มากทัง้ดา้นเสยีงและความหมาย จงึทาํใหค้าํว่า “สมัมนา” 
เป็นคาํทีค่นทัว่ไปรูจ้กัและเขา้ใจอยา่งแพรห่ลายในเวลาอนัรวดเรว็  
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมายของ
การสมัมนา ว่าหมายถงึ การประชุมแบบหน่ึง ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ความ
คิดเห็น และหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ผลสรุปที่ได้ถือว่าเป็นเพียง
ขอ้เสนอแนะ ผูเ้กีย่วขอ้งจะนําไปปฏบิตัติามหรอืไมก่ไ็ด ้เชน่ สมัมนาการศกึษาประชาบาล. 
  สรินิ ววิฒัน์เจรญิพงศ ์(2560) ไดอ้ธบิายของการสมัมนา หมายถงึ การประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิเหน็ เพื่อหาขอ้สรุปในเรือ่งใดเรื่องหน่ึง ผลของการสมัมนาถอืว่า 
เป็นเพยีงขอ้เสนอแนะ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะนําไปปฏบิตัติามหรอืไมก่ไ็ด ้
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 2. วตัถปุระสงคข์องการสมัมนา 
  สมพร มนัตะสตูร (2525, 2) ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการสมัมนาดงัน้ี 
  2.1 เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์แก่สมัมนาสมาชกิ 
  2.2 เพื่อให้สมัมนาสมาชิกได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความรู้ เพื่อร่วมกัน
แกปั้ญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามความเหน็
ของสมัมนาสมาชกิสว่นใหญ่ 
  2.4 เพือ่การตดัสนิใจหรอืกาํหนดนโยบายในการปฏบิตับิางประการ 
มนีกัการศกึษาไดอ้ธบิายการตรวจสอบโดยวธิสีมัมนาอา้งองิผูเ้ชีย่วชาญ ไวด้งัน้ี 
 3. รปูแบบของการจดัสมัมนา 
  3.1 การบรรยาย (Lecture of speech) : โดยมีวิทยากรหรือผู้เชียวชาญเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู ้
  3.2 การอภปิรายทัว่ไป (Forum) : โดยมวีทิยากรหรอืผูเ้ชี่ยวชาญเป็นผูนํ้ากระทู้
ถาม หรอืเปิดประเดน็ศกึษาแลกเปลีย่น และตอบคาํถามในประเดน็หลกั 
  3.3 การอภิปรายแบบกลุ่มย่อย (Group Discussion) : โดยทุกคนในกลุ่ม (มกัจะ
จาํนวนไมม่าก) มสีทิธิเ์ปิดประเดน็หรอืตัง้กระทูถ้าม และรว่มกนัตอบคาํถามในหวัขอ้ทีต่ ัง้ขึน้มา 
  3.4 การปฏบิตักิาร (Workshop) : มกีารใหผู้ร้่วมเขา้สมัมนาไดท้ดลองปฏบิตัจิรงิ 
ตามหวัขอ้ทีไ่ดจ้ดัขึน้ 
  3.5 การสาธติ (Demonstration) : มกีารแสดงการปฏบิตัจิรงิใหผู้เ้ขา้รว่มไดช้ม 
  3.6 การพบปะสนทนา (Session) : เป็นการเปิดกวา้งในการแลกเปลี่ยนโดยเป็น
หวัขอ้ยอ่ย ๆ ต่าง ๆ ไมจ่าํกดัทีอ่ยูใ่นหวัขอ้หลกั 
  3.7 การระดมความคิด (Brainstorming) : เป็นการรวมกลุ่มผู้มีความรู้ ความ
คดิเหน็ ต่าง ๆ ชว่ยกนัสรปุประเดน็ปัญหาทีต่ ัง้ขึน้ 
  3.8 การศึกษานอกสถานที่ หรอืการดูงาน (Observe activities, Visit) : เป็นการ
ไปดูสถานที่ปฏบิตังิาน หรอืแบบจําลองตวัอย่าง เพื่อเหน็กระบวนการหรอืรูปแบบต่าง ๆ โดย
อาจมผีูนํ้าเป็นผูถ่้ายทอดอธบิาย หรอืเจา้ของสถานทีน่ัน้ ๆ เป็นผูถ่้ายทอดอธบิาย 
 4. ข ัน้ตอนของการจดัสมัมนา 
  การจดัสมัมนาเป็นกระบวนการของการทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่ม โดยมขี ัน้ตอนการ
ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง สามารถตรวจสอบและประเมนิผลไดทุ้กขัน้ตอน ซึ่งการดําเนินการการจดั
สมัมนาแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  4.1 การเตรยีมการก่อนการสมัมนา ในการเตรยีมการก่อนการสมัมนาต้องอาศยั
บุคคลหลายฝ่ายมาทํางานร่วมกนั ดงันัน้การเตรยีมงานไวล้่วงหน้า จงึเป็นสิง่จําเป็นเพื่อใหก้าร
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ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยภายในเวลาที่กําหนดไว ้โดยมขี ัน้ตอนในการจดัเตรยีม
งานสมัมนา ดงัต่อไปน้ี 
   4.1.1 สํารวจประเด็นปัญหาและความต้องการในการสมัมนา โดยพจิารณา
จากปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในการทํางาน หรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน ความตอ้งการ
ของบุคลากร โดยรวบรวมขอ้มลูจากแบบสาํรวจความคดิเหน็ แบบสอบถาม หรอืแบบสมัภาษณ์ 
ใช้การสมัมนาช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานเขา้ใจ นโยบายของหน่วยงานและปฏิบตัิได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
   4.1.2 แต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการจดัสมัมนา เพื่อทําหน้าที่ หาหวัข้อ
เรื่องที่จะใชใ้นการสมัมนา โดยการรวบรวม แยกแยะในประเดน็ปัญหาต่าง ๆ พจิารณาบุคคล
หรอืผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการสมัมนา พิจารณาแผนและจดัเตรยีมขัน้ตอนในการดําเนินการ 
วธิกีารประเมนิผล การสรุปผลของการสมัมนา พจิารณาปัญหาอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในขัน้
การเตรยีมงาน ขัน้ดําเนินการสมัมนา และขัน้หลงัการดําเนินการสมัมนา และเรื่องอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งตามความเหมาะสม 
   4.1.3 ขัน้ดําเนินงานเตรยีมการจดัสมัมนา เมื่อเราทราบประเดน็ปัญหาและ
ตดัสนิใจที่จะจดัสมัมนาแลว้ ควรเตรยีมการจดัสมัมนา โดยมกีารประชาสมัพนัธ์ใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง
ทราบ ตดิต่อเชญิวทิยากรมาใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา ทาบทามวทิยากรดว้ยวาจาเป็นการ
ส่วนตวัก่อน แลว้ทําหนังสอืเชญิวทิยากรและขออนุญาตผูบ้งัคบับญัชาของวทิยากรพรอ้มทัง้ส่ง
กําหนดการ และประสานการเดนิทางเพื่ออํานวยความสะดวก เชญิเขา้ร่วมสมัมนา ในดา้นการ
เตรยีมสถานที่ อุปกรณ์ ควรตดิต่อขอใชห้อ้งสมัมนา พรอ้มทัง้ยานพาหนะในการเดนิทาง วาง
แผนการใชห้อ้งและการจดัหอ้งสมัมนา จดัเตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการสมัมนา เช่นป้ายชื่อ
วิทยากร ผู้เข้าร่วมสมัมนา และเตรยีมการลงทะเบียน โดยจดัเตรยีมแฟ้มรายชื่อเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน การแจกเอกสาร มกีารเตรยีมเอกสารแจกผู้เขา้ร่วมสมัมนา ควรใส่
แฟ้มใหเ้รยีบรอ้ย 
  4.2. การดาํเนินการระหวา่งการสมัมนาเมือ่ถงึกาํหนดวนัจดัสมัมนาควรดาํเนินการ
ดงัน้ี 
   4.2.1 การต้อนรบัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา ประธานในพธิ ีแขกผูม้เีกยีรติ วทิยากร
และผูเ้ขา้รว่มสงัเกตการณ์ 
   4.2.2 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสมัมนา ทุกคนต้องเซ็นชื่อในบญัชีรายชื่อที่
จดัเตรยีมไวพ้รอ้มรบัเอกสารประกอบการสมัมนา 
   4.2.3 พธิีเปิดการสมัมนา ประธานคณะกรรมการดําเนินการจดัสมัมนา จะ
เป็นผูก้ล่าวรายงานความเป็นมา เพือ่ใหป้ระธานทราบ 
   4.2.4 การดําเนินการสมัมนา เพื่อร่วมกนัถกปัญหา เสนอขอ้คดิเหน็ โดยมี
วทิยากรทาํหน้าทีด่าํเนินการและสรปุผลของการสมัมนา 
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  4.3 การดําเนินการหลงัการสมัมนา นับเป็นขัน้ตอนประเมนิผล รายงานผล และ
ตดิตามผลการสมัมนา เมือ่การสมัมนาสิน้สดุลง โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
   4.3.1 วเิคราะหก์ารประเมนิผลการสมัมนา 
   4.3.2 รายงานผลการสมัมนาต่อผู้บงัคบับญัชา ว่าการจดัสมัมนาบรรลุตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวม้ากน้อยเพยีงใด มปัีญหา อุปสรรคอะไรบา้ง มขีอ้เสนอแนะและวธิกีาร
แกไ้ขอยา่งไร 
   4.3.3 ทาํหนงัสอืแจง้ผลการสมัมนาต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
   4.3.4 ดําเนินการเกี่ยวกบังบประมาณค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ผูจ้ดัการสมัมนาต้อง
ดาํเนินการใหเ้รยีบรอ้ย เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่
ใชใ้นการจดัสมัมนา 
   4.3.5 ตดิตามผลและวเิคราะหก์ารตดิตามผลการสมัมนา ภายหลงัทีผู่เ้ขา้รว่ม
การสมัมนาไดก้ลบัไปปฏบิตังิานในหน่วยงานระยะหน่ึง ว่าไดนํ้าความรูแ้ละประสบการณ์จาการ
สมัมนาไปใชป้รบัปรุงงานในหน้าทีไ่ดผ้ลเพยีงใด และต้องนําขอ้มูลที่ไดม้าวเิคราะหด์ูว่าสิง่ใดที่
เป็นประโยชน์ และสิ่งใดที่ควรแก้ไข เพื่อให้การสมัมนาครัง้ต่อไปได้ผลตรงตามที่ผู้เข้าร่วม
สมัมนาจะสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
 5. การสมัมนากล ุ่มอ้างอิงผ ูเ้ชี่ยวชาญ 
  มผีูอ้ธบิายเกีย่วกบัการสมัมนากลุ่มอา้งองิผูเ้ชีย่วชาญ ไวด้งัน้ี 
  นงลกัษณ์ วริชัชยั (2538 : 36) ไดอ้ธบิายว่า การสมัมนากลุ่มอ้างองิผูเ้ชี่ยวชาญ 
เป็นเทคนิคการวจิยัเชงิคุณภาพทีนิ่ยมใช ้โดยเป็นการผสมผสานกนัโดยใชว้ธิวีทิยาการวจิยัทัง้
เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพประกอบกนั โดยเป็นการการจดัสมัมนาผูเ้ชี่ยวชาญ หลงัจากเสรจ็
สิน้การวจิยัเชงิปรมิาณเพือ่นําผลการวจิยัมาตรวจสอบความถูกตอ้ง หรอืแสวงหาแนวทางปฏบิตัิ
ต่อไปโดยคณะผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ลอืกสรรแลว้ 
  ทวศีกัดิ ์อาํลา (2551 : 82) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัการตรวจสอบโดยวธิสีมัมนาอา้งองิ
ผูเ้ชีย่วชาญ ว่า เป็นแนวคดิในการวจิยัโดยใชว้ธิใีนการประเมนิดว้ยผูเ้ชีย่วชาญนัน้ เป็นแนวคดิ
ของไอสเ์นอร ์(Eisner) ทีพ่ฒันาแนวคดิน้ีขึน้มา เป็นรปูแบบทีแ่ตกต่างไปจากการประเมนิอื่น ๆ 
มลีกัษณะดงัน้ี 
   1) เป็นรูปแบบที่มิได้เน้นสัมฤทธิผลของวัตถุประสงค์ตามรูปแบบการ
ประเมนิแบบองิเป้าหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปัญหาและความตอ้งการของผูท้ี่
เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ  (Responsive Model) หรือการรับ
กระบวนการตดัสนิใจตามรปูแบบองิการตดัสนิใจ (Decision Making Model)อย่างใดอย่างหน่ึง
แต่การประเมนิโดยผูรู้ห้รอืผูเ้ชีย่วชาญจะเน้นการวเิคราะหอ์ย่างลกึซึง้เฉพาะในประเดน็ทีถู่กนํา
ขึ้นมาพิจารณา ซึ่งไม่จําเป็นต้องเกี่ยวโยงกบัวตัถุประสงค์ หรอืผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรอืกบั
กระบวนการตดัสนิใจเสมอไป แต่อาจผสมผสานปัจจยัในการพจิารณาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ตาม
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วิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความ
เหมาะสมของสิง่ทีท่าํการประเมนิ 
   2) เป็นรูปแบบการประเมนิผลที่เน้นความเฉพาะทาง (Specialization) ใน
เรื่องทีป่ระเมนิโดยพฒันาจากการวจิารณ์งานศลิปะ (Art Criticism) ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนลกึซึง้ 
และตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงูมาเป็นผูว้นิิจฉยั เน่ืองจากในการวดัคุณค่าไมอ่าจประเมนิดว้ย
เครื่องวดัใด ๆ ได้ นอกจากการใช้วจิารณญาณของผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้ ต่อมาได้มีการนํามา
ประยุกตใ์ชก้บัการศกึษาระดบัสงูในสาขาเฉพาะทีต่อ้งอาศยัผูรู้ ้ผูเ้ล่นในเรื่องนัน้จรงิ ๆ มาเป็นผู้
ประเมนิ รูปแบบน้ีจงึเป็นที่นิยมในการนํามาใชป้ระเมนิผลในวงการอุดมศกึษาทีต่้องการความ
เชีย่วชาญเฉพาะทางสงู 
   3) เป็นรูปแบบการประเมนิ ที่ใช้ตวับุคคลผู้เชี่ยวชาญนัน่เองเป็นเครื่องมอื
การประเมนิ โดยเน้นความเชื่อถือว่าผูเ้ชี่ยวชาญนัน้จะเที่ยงธรรมและมวีจิารณญาณที่ด ีทัง้น้ี
มาตรฐานและเกณฑพ์จิารณาต่าง ๆ นัน้ จะเกดิขึน้จากประสบการณ์และความชํานาญการของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
   4) เป็นรปูแบบทีม่คีวามยดืหยุ่น ในกระบวนการทํางานของผูท้รงเชีย่วชาญ
ตามอธัยาศยัและความถนัดของแต่ละคน นับตัง้แต่การกําหนดประเดน็สาํคญัทีจ่ะพจิารณาการ
บ่งชีข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง การเกบ็รวบรวม ประมวล และวนิิจฉยัขอ้มลู ตลอดจนวธิกีารนําเสนอ ทัง้น้ี
การเลอืกผูเ้ชีย่วชาญจะเน้นทีส่ถานภาพทางวชิาชพี ประสบการณ์ และการเป็นทีเ่ชื่อถอื (High 
Credibilty) ของวชิาชพีนัน้เป็นสาํคญั 
 จากสาระการจดัสมัมนา และการตรวจสอบโดยวธิสีมัมนากลุ่มอา้งองิผูเ้ชีย่วชาญ สรุป
ได้ว่า การจดัสมัมนาเป็นกระบวนการของการทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มขีัน้ตอนการปฏิบตัิที่
ต่อเน่ือง ตรวจสอบประเมนิผลไดทุ้กขัน้ตอน มกีารดําเนินการแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) 
การเตรยีมการก่อนการสมัมนา 2) การดําเนินการระหว่างการสมัมนา 3) การดําเนินการหลงั
การสมัมนา  และการจดัสมัมนากลุ่มอา้งองิผูเ้ชีย่วชาญ เป็นการประเมนิทางการศกึษาที่อาศยั
ผู้เชี่ยวชาญ นิยมใช้ในระดบัอุดมศึกษาและมคีวามเชื่อถือได้ เพราะถือว่าการตดัสนิหรอืการ
วพิากษ์วจิารณ์โดยกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูใ้นศาสตรส์าขาหรอืวชิาชพีนัน้ เป็นอยา่งด ีเป็นสิง่
ที่ยอมรบัได้ อาจใช้หลงัจากเสรจ็สิน้การวจิยัเชงิปรมิาณเพื่อนําผลการวจิยัมาตรวจสอบความ
ถูกต้องหรอืแสวงหาแนวทาง ซึ่งในงานวจิยัน้ี ผู้วจิยัจงึเลือกการประเมนิความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของ “ร่าง”แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตรที่ผู้วจิยัวเิคราะห ์
สงัเคราะหไ์ดจ้ากการศกึษา ดว้ยวธิสีมัมนากลุ่มอา้งองิผูเ้ชีย่วชาญ 
 
 
 



66 

งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง  
 พระมหาสุทศัน์ นักการเรยีน (ติสฺสรวาที) และคณะ (2558) ได้ศึกษาแนวทางการ
ปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและ
แนวทางการพัฒนา ผลการวิจยัพบว่า ผู้บรหิารหรอือาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนที่
แตกต่างกนั มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตแิตกต่างกนั
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ผูม้ปีระสบการณ์ในการสอนไม่เกนิ 5 ปี มคีวามสมัพนัธ์
กบัระดบัความเขา้ใจเกีย่วกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตแิตกต่างกนักบัผูม้ี
ประสบการณ์ในการสอน 10-15 ปีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผูม้ปีระสบการณ์ในการ
สอน 6.10 ปี มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเขา้เกีย่วกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติแตกต่างกนักบัผู้มปีระสบการณ์ในการสอน 16 ปีขึ้นไป อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  
  ผู้มีประสบการณ์ในการสอน 10-15 ปี ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อระดบัความเข้าใจ
เกีย่วกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิแตกต่างกนักบัผูม้ปีระสบการณ์ในการ
สอน 16 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(มคอ.) มลีกัษณะการปฏบิตัต่ิางจากผูท้ีไ่ม่เคยผ่าน
การอบรมเกีย่วกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(มคอ.)  แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 อาจารย์หรอืผู้บรหิารผู้ที่เคยมีประสบการณ์รบัผิดชอบเขยีน
เกีย่วกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) มลีกัษณะการปฏบิตัติามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตแิตกต่างจากผูท้ีไ่มเ่คยมปีระสบการณ์รบัผดิชอบเขยีน
เกี่ยวกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 
 ศรีนวล  สารนอก (2551) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานที ่4 ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 6 ผลการวจิยั พบวา่  
  1. สภาพการดาํเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานที ่4 
ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น คอื ดา้นการวางแผน การปฏบิตัติามแผน การตรวจสอบ ผลการปฏบิตั ิ
และการแก้ไขปัญหา พบว่า สถานศกึษาส่วนใหญ่น้อยที่เหน็ว่าไม่ไดป้ฏบิตัแิละไม่แน่ใจในทุก
ดา้น  
  2. ปัญหาการดาํเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานที ่4 
ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น คอื ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นการจดัการ 
พบว่า สถานศกึษามปัีญหาการดําเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดยดา้นทีม่ปัีญหามาก
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ทีสุ่ดคอื ดา้นวสัดุอุปกรณ์ รองลงมาคอื ดา้นงบประมาณ และดา้นการจดัการ และดา้นทีม่ปัีญหา
น้อยทีส่ดุ คอื ดา้นบุคลากร  
  3. การเปรยีบเทียบสภาพการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสมีา เขต 6 ทีม่ผีลการประเมนิระดบัปรบัปรุง ระดบัพอใช ้และระดบัด ีพบว่า ดา้นการ
ตรวจสอบผลการปฏบิตัแิละดา้นการแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และ 4) การเปรยีบเทยีบปัญหาการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
มาตรฐานที ่4 ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 
6 ทีม่ผีลการประเมนิระดบัปรบัปรุง ระดบัพอใช ้และระดบัด ีพบว่า มปัีญหาแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทุกด้าน โดยสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดบัปรบัปรุงมี
ปัญหามากกว่าสถานศกึษาที่มผีลการประเมนิระดบัพอใชแ้ละระดบัด ียกเวน้ดา้นบุคลากร ที่มี
ปัญหาไมแ่ตกต่างกนั 
 ญารศิา เพช็รสมัฤทธิ ์(2548) ไดศ้กึษาสภาพ ปัญหาการจดัทําหลกัสูตรสถานศกึษา
ของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษาในเขตการปกครองคณะสงฆภ์าค 4 ผลการวจิยั
พบว่า สภาพการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(µ=3.57) ยกเว้นด้านการพฒันาระบบการส่งเสรมิสนับสนุน อยู่ในระดบัปานกลาง (µ=3.39) 
ปัญหาการจดัทําหลกัสูตรสถานศกึษา มปัีญหาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (µ=2.63) ยกเวน้
ดา้นการจดัโครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา มปัีญหาน้อย (µ=2.50) ปัญหาทีพ่บไดแ้ก่ ครผููส้อน
บางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์การจดัทําสาระของหลกัสูตร การออกแบบการเรยีนรู ้การออกแบบ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การกําหนดรปูแบบการวดัและประเมนิผล การพฒันาระบบการส่งเสรมิ
สนบัสนุน รวมทัง้การเรยีบเรยีงเป็นหลกัสตูรสถานศกึษา 
 พนัธศ์กัดิ ์ พลสารมัย ์(2543) ไดศ้กึษาการปฏริปูการเรยีนการสอนระดบัอุดมศกึษา : 
การพฒันากระบวนการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตร ีผลการวจิยัพบว่า สภาพปัจจุบนัและแนวโน้ม
เกีย่วกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดร้บัผลกระทบจากปรชัญาในการจดัการศกึษาระดบัโลกในเรื่อง
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง และการเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และการพฒันาการ
เรียนรู้จะพัฒนาโดยการเรียนรู้ทางไกล การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุดงันัน้ จงึตอ้งมกีลวธิกีาร
ปฏิรูปการเรยีนรู้ โดยการปรบัเปลี่ยนกระบวนการเรยีนการสอนของครู จากการให้เป็นการ
จดัการให้ผูเ้รยีน เกดิการเรยีนรูต้ามปรชัญาขา้งต้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากแหล่งความรูใ้น
ชุมชนและศกัยภาพทีส่ถาบนัมอียู ่และการสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่แลกเปลีย่นขอ้มลู  
  โดยใช้กลยุทธ์ในการจดัการปฏิรูปการเรยีนรู้จึงต้องดําเนินการทัง้ด้านผู้เรยีน
ผูส้อน ดา้นวธิกีารเรยีนการสอน ดา้นหลกัสูตร ดา้นผูบ้รหิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการ
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บรหิารจดัการข้อเสนอแนะในระดบัชาติควรกําหนดเป็นนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษาที่จะ
ปรบัเปลี่ยนเป็นการเรยีนรู้ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรอืร้น เผยแพร่ความคิดกระจายไปสู่
สถาบนัอุดม ศกึษาทัว่ประเทศ ตัง้งบประมาณสนับสนุน และจดัใหม้อีงคก์รระดบัชาตทิีม่หีน้าที่
เป็นคลงัขอ้มูลเกี่ยวกบัการสอน ส่วนในระดบัสถาบนัจะต้องดําเนินการใหค้รบทุกระบบทัง้ดา้น
การบรหิารงบประมาณและทรพัยากรดา้นการปรบัเปลี่ยนองคก์รใหด้ําเนินการสอดคลอ้ง ดา้น
การปรบัเปลีย่นผูเ้รยีนใหม้บีทบาทเป็นผูแ้สวงหาและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และดา้นการปรบัเปลีย่น
ผู้สอนจากการให้ทุนการสอน มีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรกึษาและอบรมให้ความรู้ด้านการสอน 
ธรรมชาตขิองผูเ้รยีน และหลกัการสอนระดบัอุดมศกึษา 
 ทศันีย ์บุญเตมิและคณะ (2548) ไดท้ําการศกึษาเพื่อสบืคน้องคค์วามรูด้า้นการพฒันา
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยใช้มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นกรณีศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า การกําหนดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ข้อมูลแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงและความตอ้งการของสงัคมกบัการเปลีย่นแปลงในวงวชิาชพี รวมทัง้ขอ้บงัคบัของ
หน่วยงานและความพรอ้มของคณาจารย ์ขัน้ตอนการรา่งหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร ประกอบดว้ย 1)
การแต่งตัง้คณะกรรมการ 2) การศึกษาขอ้มูล 3) การกําหนดโครงสรา้งและรายละเอยีดของ
หลกัสูตร 4) วธิกีารจดัทําเริม่ต้นจากการเตรยีมหลกัสูตรฉบบัร่าง เสนอที่ประชุมพจิารณาการ
กําหนดรายละเอียดในองค์ประกอบของหลกัสูตร จดัแบ่งบุคคลรบัผิดชอบเขยีนเน้ือหาวิชา 
หลกัสตูรทุกสาขาวชิาเป็นหลกัสตูรเน้นวชิาการใหน้กัศกึษามคีวามรูป้ระกอบวชิาชพีโดยใชส้าขา
วชิาเอกเป็นแกน ไม่มกีารระบุแนวทางการใชห้ลกัสตูรไวอ้ย่างชดัเจน ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ของการจดัการเรยีนการสอน นอกจากน้ีพบว่ามคีวามเข้าใจที่แตกต่างและคลาดเคลื่อนบาง
ประการในการจดัทาํเอกสารหลกัสตูรมหาวทิยาลยัขอนแก่นจงึควรมขีอ้ตกลงเกีย่วกบัคาํศพัทท์ี่
ใชใ้นการพฒันาหลกัสตูร และมแีนวทางทีช่ดัเจน เพื่อใหแ้ต่ละสาขาวชิาสามารถพฒันาหลกัสตูร
ไดส้อดคลอ้งกบัปรชัญาและปณธิานของมหาวทิยาลยั 
 เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งดงัไดก้ล่าวมาทัง้หมด ผูว้จิยัไดนํ้ามาเป็นแนวทางใน
การออกแบบการวจิยัในครัง้น้ี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 กรอบแนวคดิในการวจิยั เรื่อง แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั 
อุดมศกึษา พ.ศ. 2558 ดงัแสดงภาพ 2 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั      ประเดน็ที่ศ ึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 
(มาตรฐานผลการเรยีนรู ้5 ดา้น คุณวฒุขิอง

อาจารยต์รง/สมัพนัธก์บัสาขาวชิา) 

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558 
(จาํนวน คุณวฒุอิาจารยต์รง/สมัพนัธก์บั
สาขาวชิา มผีลงานทางวชิาการ คุณสมบตัิ
ของอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์อาจารย์
พเิศษ และเกณฑก์ารประกนัคณุภาพ) 

กระบวนการพฒันาหลกัสตูร  
ของทาบา 7 ขัน้ ไดแ้ก่ 

1. การวนิิจฉยัความตอ้งการ 
2. การกาํหนดจุดมุง่หมาย 
3. การคดัเลอืกเน้ือหาสาระ 
4.การจดัเน้ือหาสาระ 
5. การคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรู ้
6. การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
7. การกาํหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิ และวธิกีาร
ประเมนิผล 

สภาพหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา 

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

(หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนและผลการประกนัคณุภาพ
การศกึษา) 

ระดบัการปฏบิตัแิละขอ้เสนอแนะใน

กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัพบิลูสงคราม 

แนวทางการพฒันากระบวนการ 

พฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัพบิลูสงคราม (ดา้นการบรหิารจดัการ 
และการดาํเนินการ) 


