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คำนำ
คู่มื อการปรั บปรุ ง/พั ฒ นาหลั กสู ตร ฉบับ นี้ ค ณะกรรมการได้ รวบรวมบริบ ท แนวคิด มาตรฐาน และอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสะดวกในการศึกษา ค้นคว้า หรืออ้างอิง ในการจัดทาเล่มหลักสูตร
(มคอ. 2) ให้สอดคล้องโดยในเล่มคู่มือกล่าวถึง บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา นโยบายกระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาที่หลักสูตรพึงตระหนักในการนาไปใช้ในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ สอดคล้องตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สถานการณ์ฯ ต่าง ๆ ในโลกยุคปัจจุบัน ทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และบรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย จนสามารถนาไปกาหนด
สมรรถนะที่สาคัญและโดดเด่นให้กับผู้เรียนได้ รายละเอียดหลักสูตร กล่าวถึงองค์ประกอบในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ตามที่
กาหนด และเสนอแนะแนวทางการเขียนบางประเด็นโดยนามาจากหลักสูตรเป็นตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยม และได้นาเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2564 บรรจุในคู่มือฉบับนี้ด้วย เพื่อให้คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลั กสูตรได้
พิจารณาในการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินทุกประการ คณะกรรมการจัดทาคู่มือการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2565 หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างดี
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รองวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
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บทที่ 1
บริบทมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
ประวัตมิ หำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” กาเนิดและพัฒนาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช” โดย
เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2448 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูเมือง
นครศรี ธ รรมราช” ขึ้ น โดยใช้ กุ ฏิ ข องพระวั ด ท่ า โพธิ์ เป็ น สถานที่ เรี ย น ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช แต่เนื่องจากก่อสร้างอาคารเรียนไม่ทัน จึงเปิดทา
การสอนชั่วคราวที่อาคารห้องสมุดประชาชน สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และในปี พ.ศ. 2502 เปิดสอนจริงใน
สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามหาชัย หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ประมาณ 300
ไร่ ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันตกตามถนน นคร - นบพิตา เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่
พลเอกมังกร พรหมโยธี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาสารวจและตกลงใจที่จะจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
ขึ้นมาใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 มกราคม 2500 โดยพลเอกมังกร
พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรั ฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ใช้เปิดสอนครั้ง แรกเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2500 ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปิดรับนักเรียนมัธยมปีที่ 6 จาก 6 จังหวัดภาคใต้
ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และนครศรีธรรมราช หลังจากเปิดสอนได้ 12 ปี จึงได้รับ
การยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2512 ด้วย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) ต่อมาสามารถเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2538 ตามลาดับ
เมื่ อ วัน ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2535 ได้รั บ พระราชทานชื่ อ “ราชภั ฏ ” แทนค า “วิท ยาลั ย ครู ” พร้อ ม ๆ กั บ
วิทยาลัยครูอื่น ๆ ทั่วประเทศ จากนั้นจึงได้รับการตราพระราชบัญ ญัติเพื่อกากับควบคุมดูแล และพัฒนาสถาบันขึ้นชื่อว่า
“พระราชบั ญ ญั ติส ถาบั นราชภัฏ ” เมื่ อพุ ท ธศัก ราช 2538 ต่อ มาได้มี การปรับ ปรุง แก้ไ ขเพิ่ม เติ มใน พ.ศ. 2547 ในชื่ อ
“พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พุ ท ธศั ก ราช 2547” ก าหนดให้ มี ฐ านะเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการทาหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงเปิดสอนในระดับปริญญา ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
ต่อมาใน พ.ศ. 2562 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้ง
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม โดยมี ห น้ า ที่ ก ากั บ การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา แทน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรีธ รรมราชจึ ง มี ฐ านะเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงการ
ห น้ า 1 | 243
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อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีพันธกิจผลิตบัณฑิต เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศ สามารถ
เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกได้ ควบคู่ไปกับด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การพัฒนา
ท้องถิ่น และทานุ บารุงศิลปวัฒ นธรรม การสร้างเครือข่ ายความร่วมมือ และการบริห ารจั ดการให้ เกิดการพั ฒ นาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา “ประทีปถิ่น ประเทืองไทย ก้ำวไกลสู่สำกล”

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ปรัชญำ
ประทีปถิ่น ประเทืองไทย ก้าวไกลสู่สากล

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นสถาบันที่ผลิ ตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมีสมรรถนะ และเป็น
สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

พันธกิจมหำวิทยำลัย
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นา
ชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บ ริ ห ารจั ด ก ารท รั พ ยากรภายใน มหาวิ ท ยาลั ย อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยห ลั ก ธรร มาภิ บาล
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นบริการวิชาการ สืบสานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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อัตลักษณ์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ

ภำรกิจตำมกฎหมำย
ภารกิจหลักตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 1 บททั่วไป
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู
พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สัง คม ปรับปรุง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนิ นงานเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้ าที่ของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่ อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภู มิ
ปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวน
และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของผู้ น าชุ ม ชน ผู้ น าศาสนาและนั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ให้ มี จิ ต ส านึ ก
ประชาธิปไตย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริห ารงานพัฒ นาชุมชนและท้ องถิ่น เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
5. เสริม สร้างความเข้ ม แข็ งของวิ ชาชี พ ครู ผลิ ตและพั ฒ นาครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษาให้ มี คุณ ภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกั บการดารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการให้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
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8. ศึ ก ษา วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนวพระราชด าริ ในการป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วัฒนธรรมองค์กร
1. การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
2. การมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
3. การที่บุคลากรรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ สู้งาน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. การที่ทุกคนมีความรักในองค์กร และมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ
5. การให้ความสาคัญแก่กระบวนการการทางานทุกขั้นตอน

ค่ำนิยมหลัก
NSTRU คือ จิตวิญญาณชาวราชภัฏนครศรีธรรมราช
N = New Idea หมายถึง การคิดใหม่ คิดชอบ คิดถูกต้อง กล้าคิด กล้าทาในสิ่งที่ชอบและถูกต้อง
S = Service Mind หมายถึง การบริการด้วยใจ บริการอย่างฉันท์มิตร ด้วยจิตสาธารณะ
T = Teamwork หมายถึง การทางานเป็นทีม ร่วมมือในการทางาน
R = Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบทั้งในระดับองค์กรท้องถิ่นและสังคม
U = Universal หมายถึง สู่ความเป็นสากล

สมรรถนะหลัก
1.
2.
3.
4.
5.

การมีแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
การบริการที่ดี (Service Mind)
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity)
การทางานเป็นทีม (Teamwork)
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2564 - 2567
นโยบำยเร่งด่วน
1. ขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้ทันสมัย ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ส่ ง เสริ ม การจั ด สหกิ จ ศึ ก ษา และการศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างาน (Cooperative and Work Integrated
Education : CWIE) ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ที่เป็น Non Degree หลักสูตรปกติ (Degree Program) และ Credit Bank ใน
รูปแบบออฟไลน์ ออนไลน์ และทางไกล
2. ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่
21 และคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยเน้น
การทางานจริงในสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก เน้นการนานวัตกรรมการศึกษาลงท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างจิตสานึก
ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. สนับสนุนการพัฒ นาระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย ระบบสารสนเทศ ให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจให้
คณาจารย์สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมเชิงพื้นที่ สนองพระราโชบาย เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา เชิงพื้นที่
4. สนับสนุน ให้มีการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่ อพัฒ นาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒ นาท้องถิ่น ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และเผยแพร่สู่ระดับประเทศและสากล
5. สนับสนุนการทาบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ (MOU) โดยใช้ภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
6. เร่งรัดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทุกประเภทให้เป็น
ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7. เร่งรัดการวิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน และแนวโน้มความต้องการอัตรากาลังในอนาคต ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภั ฏในการเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อ การพั ฒ นาท้องถิ่น และการยก ระดับมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น (Reinventing University)
8. เร่งรัดการพัฒ นาระบบการบริหารแผนงบประมาณประจาปี แผนบริหารงานบุคคล ในลักษณะบูรณาการ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทในปัจจุบัน สู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0
9. ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารน าทรั พ ย์ สิ น และเงิ น รายได้ ไ ปลงทุ น ให้ เกิ ด การเพิ่ ม รายได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ตลอดจน
การเพิ่มรายได้จากการวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ รวมทั้งการลดรายจ่าย เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
10.เร่งรัดการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้ อบัง คับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ให้สามารถตอบสนองต่อบริบทการ
ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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11.ผลักดันโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เป็นสถานที่สาหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ และเป็นพี่เลี้ยงในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ

นโยบำยแต่ละด้ำน จำนวน 5 ด้ำน
1. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
1.1 กาหนดกลไกและมาตรการก ากั บ ติ ด ตามการบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Literacy) ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาบูรณาการการเรียนรู้โดยการลงพื้นที่จริง มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมการศึกษาใน
การบูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ร่วมกันของแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น
1.4 ผลั ก ดั น ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
การปฏิบัติตามนโยบายทางการศึกษาของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศาสตร์การเรียนการสอนที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม
2. ด้ำนกำรวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม
2.1 ส่งเสริมให้มีการนางานวิจัยไปสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เน้นการ
นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในมิติที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุก ๆ ด้าน
2.2 ยกระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในวารสารที่มี Impact Factor จดทะเบียนทรัพย์สิน ทาง
ปัญญา ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย TCI กลุ่มที่ 1 เพื่อส่งเสริมผลงานของคณาจารย์และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.3 ส่งเสริมให้มี ห น่ วยจัด การวิจัยเชิง พื้ น ที่ ดาเนิน งานวิจัย เชิง พื้ น ที่ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
2.4 ส่ ง เสริ ม การจั ด การระบบข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการวิ จั ย และการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 สนั บ สนุ น งานวิ จั ย นวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นการวิ จั ย นวั ต กรรม ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
และขยายผลต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น
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2.6 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อยกระดับงานวิจัยท้องถิ่นสู่
สากล
2.7 สนับสนุนการพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 ผลักดันให้มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้ านการพัฒนาท้องถิ่น และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 สนับสนุ น พั ฒ นา ต่ อยอด และสร้างคุณ ค่า การบูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ของคณะวิชา เพื่ อการพัฒ นา
ท้องถิ่นให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น สร้างความร่วมมือในการดาเนินการบริการวิชาการ
3.3 ขั บ เคลื่ อ นโครงการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ 10 และโครงการ
พระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กับชุมชนพื้นที่บริการให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
3.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานกั บ หน่ ว ยงานราชการ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในจั ง หวั ด ให้ มี
การติดตามความคืบหน้าการนาเสนอพระบรมธาตุสู่มรดกโลก
3.5 สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อั จ ฉริ ย ะเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้
4. ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก
4.1 สนั บ สนุ น การรวบรวมและจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย
อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4.2 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนในการนาเสนอพระบรมธาตุสู่มรดกโลก
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างบุคลากร เครือข่ายศิษย์เก่า ชุมชน
ท้องถิ่น และเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดการทางานเป็นทีม และมีจิตสาธารณะ
5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
5.1 ผลักดันการปรับปรุง อาคาร สถานที่ โสตทั ศนูป กรณ์ ให้มีความพร้อ มในการทางานของบุ คลากร และการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0
5.2 ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สี เขี ย วตามมาตรฐานสากล และขยายผลไปสู่
การเป็นจังหวัดสีเขียว
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5.3 กากับ ติดตาม การพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) และเป็นองค์กรเปี่ยมสุข
5.4 ทบทวนและปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และระบบการติดตาม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและอนาคต
5.5 ผลั ก ดั น ให้ มี แผน พั ฒ น าบุ ค ลาก รทุ ก ป ระ เภ ท อ ย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ค วาม ก้ าวห น้ าใน สายอ าชี พ
และสอดคล้องกับบริบทในศตวรรษที่ 21 มีความรัก ความสามัคคี มีบริการที่มีประสิทธิภาพ (Service Mind) ตลอดจนมี
ระบบบริหารงานบุคคลที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ตาม
พันธกิจ มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 1
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คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565
ตำรำงที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำหมำย

1. การพัฒนาท้องถิ่น ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม
สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา

ด้ า น

2 . ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็น
พัฒนาครู
เลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. ยกระดับ คุ ณ ภาพ 3 .1 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช มี ค ว า ม เป็ น เลิ ศ
การศึกษา
ในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่
3.2 ยกระดับคุณ ภาพบัณ ฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณ ฑิตด้วยอัตลักษณ์ ด้าน
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4. การพั ฒ นาระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคล่องตัว
บริหารจัดการ
มุ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมาภิ บ าล ความพร้ อ มและความสามารถปรั บ ตั ว อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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อัตลักษณ์บัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์บัณฑิต คือ “นักคิด นัก
ปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ” จึงนามาเป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 1 ในการประกันคุณภาพการศึกษา (Self-Assessment Report :
SAR) ประเมินกระบวนการในการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน/บัณฑิต โดยให้นิยามความหมายดังนี้
นั ก คิ ด หมายถึ ง ผู้ เรีย น/บั ณ ฑิ ต มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ หรือแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญ หาหรือพัฒนา การทางานอย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ
นักปฏิบัติ หมายถึง ผู้เรียน/บัณฑิตมีผลงาน โครงงาน/กิจกรรม ที่สะท้อนถึงทักษะ/การทางาน
เป็นผลงานที่สะท้อนถึงการแก้ปัญหา การพัฒนางานในชีวิตประจาวันหรือในวิชาชีพ วัดจากผลงาน โครงงาน/กิจกรรม
รวมทั้งการให้สถานประกอบการประเมิน ทักษะวิชาชีพสาคัญ ๆ ในขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา รวมทั้ง
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มี จิ ต สาธารณะ หมายถึ ง ผู้ เ รี ย น/บั ณ ฑิ ต มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรม บาเพ็ญประโยชน์ มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไป
กับหน้าที่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน ความมีน้าใจไมตรี การเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และมีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือสังคมในฐานะพลเมือง รวมทั้งการประเมินจากสถานประกอบการและผู้ใช้บริการ
โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินกระบวนการดังนี้
1) มีแนวทางในการกาหนดอัตลักษณ์
2) มีการนาแนวทางที่กาหนดไปถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
3) มีประสิทธิผลการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ที่กาหนดอย่างเป็นรูปธรรม
4) มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง
5) มีผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในอัตลักษณ์ที่กาหนด จากสังคมทั้งในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพ.ศ. 2560 ครบรอบปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ จึงควรกาหนดสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไว้ให้ครบถ้วน
เพือ่ ให้ผลผลิต ผลลัพธ์การผลิตตรงตามที่กาหนดทุกประการ
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บทที่ 2
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
การปรับปรุงหลักสูตร หรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนา
หลัก สูต รใหม่ มีค วามจาเป็น ต้อ งศึ กษาและพิ จารณามาตรฐาน ข้อ บัง คับ หรือประกาศต่าง ๆ ที่ สาคั ญ ที่เกี่ยวข้ องให้
ครอบคลุมเพื่อปรับปรุง หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด มาตรฐานต่าง ๆ ที่สาคัญที่ควรนามาพิจารณามีดังนี้

มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คุณ ธรรม ทักษะ และความรู้ที่จาเป็นบนฐานค่านิ ยมร่วม สู่กรอบ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทา ให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ
ผู้เรียน อันเป็นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการ
อุดมศึกษา ทัง้ นี้ สถานศึกษามีอิสระในการกาหนดแนวคิด ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ให้เป็นอัตลักษณ์และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการ
สนั บสนุน กากับ ติดตาม ประเมินและพัฒ นาคุณ ภาพของการจัดการศึกษาโดยมุ่ง เน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
(Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษาและการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุม
ระดับและประเภทการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสาคัญในการพัฒนาครูให้มี
คุณภาพ จะต้องมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมครูก่อนประจาการ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจา การให้มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ที่ สอดคล้องกั บการจั ดการเรีย นรู้ยุค ใหม่เพื่ อผลลัพ ธ์ที่ พึง ประสงค์ของการศึก ษาผลลัพ ธ์ที่พึ ง ประสงค์ของ
การศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE Thailand) หมายถึง คุณ ลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ ตอบสนอง
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืนโดยคนไทย 4.0 จะต้องธารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก
นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็น
คุณลักษณะขั้นต่า ดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกใน
อนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์ และประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่
ดี ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ผู้เรียนรู้เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
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2. ผู้ร่ว มสร้ำงสรรค์ น วัต กรรมเป็ น ผู้มี ทั กษะทางปั ญ ญา ทั กษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิ ทัล (Digital
intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์และมีคุณลักษณะของ
ความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับ
ตนเอง และสังคม ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสานึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิต
อาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ
พลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อสันติสุข
โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสมตั้ง แต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ การนากรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเป็นหน่วยประสานงานในการดาเนินงานของหน่วยงานต้น
สัง กัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึง ประสงค์ของการศึกษาสู่การจัดทากากับ ติดตาม และ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นต่าที่จาเป็นสาหรับแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา กระบวนการดาเนินงานดังกล่าว ควรใช้การทางานแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและใช้การวิจัยเป็นฐาน

ค่ำนิยมร่วมของสังคม
1. ความเพียรอันบริสุทธิ์ ผู้เรียนมีความอดทน มุ่งมั่นทาสิ่งใด ๆ ให้เกิดผลสาเร็จอย่างไม่ย่อท้อต่อความลาบาก เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. ความพอเพียง ผู้เรียนมีความสมดุลรอบด้านทั้งความรู้คุณธรรม และทักษะที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงความสมดุลทั้ง
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
3. วิถีประชาธิปไตย ผู้เรียนยึดมั่นในการมีส่วนร่วม การเคารพกติกา สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรับฟัง ความ
คิดเห็นที่แตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
4. ความเท่ าเที ย มเสมอภาค ผู้ เรี ย นเคารพความแตกต่ า งและให้ ค วามส าคั ญ แก่ ผู้ อื่ น โดยปราศจากอคติ แม้ มี
สถานภาพแตกต่างกันทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ ถิ่นที่อยู่ วัฒ นธรรมและความสามารถมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561

คุณธรรม ควำมรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน
1. คุณธรรม คือ ลักษณะนิสัยที่ดี และคุณลักษณะที่ดีด้านคุณธรรมพื้นฐาน การรู้ ถูกผิด ความดีงาม จริยธรรม
จรรยาบรรณในการเป็นสมาชิกของสังคม เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ เป็นต้น
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2. ทักษะการเรียนรู้และชีวิต คือ ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้เพื่อโลกดิจิทัลและโลกในอนาคต เช่น การรู้
วิธีเรียน ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะชีวิตและทักษะการจัดการ ความสามารถในการปรับตัว ยืดหยุ่น พร้อมเผชิญ
ความเปลี่ยนแปลง
3. ความรู้และความรอบรู้ คือ ชุดความรู้ที่จาเป็น สาหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตนเองรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงได้ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐาน (ภาษา การคานวณ การใช้เหตุผล) และความรู้ตามหลักสูตร 2) การรู้จักตนเอง 3)
ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น ชุมชน สภาพภูมิสังคม ภูมิอากาศ ประเทศชาติ ประชาคมโลก 4) ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเงินสารสนเทศ และ 5) ความรู้เรื่องการงานอาชีพ
4. ทักษะทางปัญญา คือ ทักษะที่จาเป็นในการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือทางสังคม เช่น ภูมิปัญญาไทย
และศาสตร์พระราชา ทักษะศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะพหุปัญญา ทักษะข้ามวัฒนธรรม ความสามารถ
ในการบูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและโลกยุคดิจิทัล
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แผนกำรศึกษำชำติ พ.ศ. 2560-2579
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พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำพ.ศ. 2562
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับ
มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ให้ ก ระท าได้ โดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การ
จัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้า และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญ ญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา คู่มือหลักสูตรฉบับนี้ ได้คัดลอกบางตอนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า“พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ากว่าปริญญาทั้งที่
เป็นของรัฐและของเอกชน “สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เป็นส่วนราชการที่
อยู่ในสัง กัดของกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม และสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐในกากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดขั้นต่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และเกณฑ์อื่นในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อก าหนดขั้นต่าของหลักสูตรการศึกษา และข้อกาหนดขั้นต่าของเกณฑ์ในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับ
ดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในบังคับ
บัญชาหรือกากับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ องค์กรอัยการ หรือองค์กรอิสระ
“สภานโยบาย” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ “คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หมายความ
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ว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
“คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 5 การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้
(2) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จาเป็น เป็นคนดี มีวินัย
ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(3) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
แผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ากว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต
มาตรา 6 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นให้สอดคล้องกับมาตรา 5
มาตรา 7 รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับ ความต้องการและความ
จาเป็นของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษานอกจากงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง จั ด สรรงบประมาณเงิ น รายได้ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น เพื่ อ การบริ ห ารงาน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตและการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา 8 คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือ
กากับดูแลของรัฐมนตรีปฏิบัติให้เป็น ไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ เว้นแต่มาตรฐานการอุดมศึกษาให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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หมวด 2 หลักกำรของกำรจัดกำรอุดมศึกษำ
ส่วนที่ 1 หลักกำรทั่วไปในกำรจัดกำรอุดมศึกษำ
มาตรา 9 การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้
(1) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
(2) หลักเสรีภาพทางวิชาการ
(3) หลักความเป็นอิสระ
(4) หลักความเสมอภาค
(5) หลักธรรมาภิบาล
(6) หลักการอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 10 เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 และเป็นไปตามหลักการตามมาตรา 9 ให้
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แนว
ปฏิบัตินั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปิดเผยผลการด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้ประชาชนทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่วนที่ 2 หลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรา 11 สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชุมชนและสังคมมีสิทธิ
ติดตามและตรวจสอบสถาบัน อุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา 12 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย จัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการกาลังคน
ของประเทศ จัดให้มีการวิจัย การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งให้บริการทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศโดยรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณะ
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
สังคมชนบท และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อสร้างส านึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
มาตรา 13 สถาบัน อุ ดมศึกษาพึ งเป็ น แบบอย่างให้ แก่สั ง คมในการอนุ รักษ์ และฟื้ น ฟูท รัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3 หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร
มาตรา 14 เสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาวิจัย ในการเรียนการสอน และการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา ย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หน้าที่ของปวงชนชาวไทย และศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง ของบุคคลอื่น การปิดกั้น คุกคาม ครอบง า หรือจ ากัดการใช้
เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกัน การให้ความช่วยเหลือ
และความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ใช้เสรีภาพตามมาตรานี้
ส่วนที่ 4 หลักควำมเป็นอิสระ
มาตรา 15 สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย การบริหารวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน โดยมีมาตรการที่มี ประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา การควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจะกระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม และเท่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา 16 สภาวิชาชีพจะออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ โดยมีลั กษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามิได้
ส่วนที่ 5 หลักควำมเสมอภำค
มาตรา 17 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษากาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค ส่งเสริม หรืออานวยความสะดวก ให้
ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้อื่น ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 18 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณหรือรายได้ตามสมควรเพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้แก่ผู้เรียนเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
ส่วนที่ 6 หลักธรรมำภิบำล
มาตรา 19 สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มี
ระบบควบคุม ภายในและระบบการตรวจสอบที่มี ป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ประโยชน์ ในการป้ องกั นและขจัด การขั ดกั นแห่ ง
ผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ห น้ า 32 | 243

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

มาตรา 20 สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไก ในการส่งเสริม ตรวจสอบ และ
บังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
มาตรา 21 นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
หน้าที่อ ย่างมีธรรมาภิบาลให้สภาสถาบั นอุดมศึ กษาแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่ง เป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อทาหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 22 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดพันธกิจที่มีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคม และ ประเทศโดยรวมอย่างเป็น
รูปธรรม และประกาศต่อสาธารณะเพื่อให้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องยึดถือและปฏิบัติ
ตามพันธกิจที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง การก าหนดพันธกิจตามมาตรานี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสีย และปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ ทั้ งนี้ ตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด

หมวด 4 หน้ำที่และอำนำจของสถำบันอุดมศึกษำ
ส่วนที่ 1 หน้ำที่และอำนำจ
มาตรา 26 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(3) การบริการวิชาการแก่สังคม
(4) การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(5) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษาและสนองต่อความจ าเป็นและความ
ต้องการของประเทศในด้ านต่าง ๆ การส่งเสริมให้เกิ ดผู้ป ระกอบการรายใหม่ ให้ แก่ป ระเทศ การพัฒ นาก าลั งคนของ
ประเทศ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และมีพลเมืองที่มีคุณภาพการดาเนินการตาม (2) โดยใช้งบประมาณแผ่นดินต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบาย
กาหนด
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มาตรา 27 สถาบั นอุดมศึกษาต้องดาเนินการให้คณาจารย์และบุคลากรอื่น มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทาง
วิชาการในโลก พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ความเปลี่ยนแปลง
ของโลก สังคม และเทคโนโลยี และส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
มาตรา 28 สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และชุมชน น
าความรู้ ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางสถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าความรู้ ผลงานวิ จัย และนวัต กรรมไปใช้ ในการสร้า งผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ให้ กั บ ประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดมาตรการใด ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
รวมถึ ง การสนั บ สนุ น ทางด้ า นการเงิ น เพื่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ใหม่ ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
สถาบันอุดมศึกษาจะให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง นาความรู้ ผลการวิจัย หรือนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งไปใช้โดยมี
หรือไม่มีประโยชน์ตอบแทนก็ได้หรือจะร่วมดาเนินการกับผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ดาเนินการ โดยได้ รับการสนับสนุนจาก
ผู้ประกอบการก็ได้รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับมาจากการดาเนินการตามมาตรานี้ ไม่ต้องนาส่ง คลังเป็น
รายได้แผ่นดิน
มาตรา 29 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง
แท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสาเร็จปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะปฏิเสธไม่รับผู้สมัครผู้ใดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ไม่สูงกว่าระดับปริญ ญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเพราะเหตุที่ไม่มีเงินชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องมาจากการขาด
แคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้นเพราะเหตุดังกล่าวมิได้
ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำ
มาตรา 30 การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ต้องคานึงถึงเหตุผล ความคุ้มค่า และความจาเป็นของประเทศ
รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็ นไปเพื่อการพาณิชย์ใน
การแสวงหาก าไรจากการจั ด การเรี ย นการสอน ห้ า มมิ ใ ห้ น ากิ จ การการอุ ด มศึ ก ษาของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปดาเนินการออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเพื่อการ
ระดมทุนหรือนาหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของสถาบันอุดมศึกษาไปจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
มาตรา 31 หลัก สูต รการศึ กษาที่ส ภาสถาบัน อุ ดมศึ กษาจะอนุ มัติเพื่ อให้ เปิ ดสอนได้ ต้อ งมี มาตรฐานไม่ ต่ากว่ า
ข้อกาหนดขั้นต่าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึกษากาหนด และต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้ เรี ย น พั ฒ นาวิ ช าชี พ หรื อ ทั ก ษะอาชี ว ะชั้ น สู ง หรื อ การค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเพื่ อ พั ฒ นาสั ง คม
สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายจนถึงระดับปริญญา ซึ่งอาจ
เป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางานเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการท างาน
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ของบุคคลในทุกช่วงวัยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการหาก าไรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักจะกระทามิได้ ในกรณี ที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาเห็ น ว่ า การจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ตรการศึ ก ษาใดมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วให้ สั่ ง
สถาบันอุดมศึกษาให้แก้ไขหรือยุติการกระท าดังกล่าว
มาตรา 32 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่กับผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทั้งใน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และเป็นคนดีของสังคมสถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 33 เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ให้รัฐสนับสนุนระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาขั้น พื้นฐานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ทั้ง ที่เป็นของรัฐและเอกชน เพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึง
สารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 34 สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษาการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม และในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศความร่วมมือตามวรรค
หนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน การร่วมกันออกค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือความร่วมมืออย่างอื่น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 35 สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศสถาบันอุดมศึกษาอาจ
จัดท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ในการจัดหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
โดยผู้เรียนใช้ เวลาส่ วนหนึ่งในสถาบัน อุด มศึ กษาและอี กส่ วนหนึ่ง ในสถานประกอบการของหน่ วยงานดั งกล่าวในการ
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญ าตให้บุคลากรและผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
มาตรา 36 หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
ตามมาตรา 35 อาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(1) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี
(2) ได้รับการเชิดชูเกียรติ
(3) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
(4) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ส่วนที่ 3 กำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรม
มาตรา 37 การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของประเทศ เพื่อน
าไปใช้ในการพั ฒ นาและแก้ปัญ หาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อความเจริญ งอกงามทางวิชาการ และต้อ ง
สอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายและคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกาหนด รัฐมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปเพื่อการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศ
มาตรา 38 ให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดทาฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ
มาตรา 39 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าผลการวิ จั ย และนวั ต กรรมของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ไปใช้ ป ระโยชน์
สถาบั น อุ ด มศึก ษาพึ งสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรในด้า นการวิจั ย และการสร้างนวั ตกรรมการบริห ารการวิ จัย การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วม การแปลงผลงานวิจัยให้เป็นรูปธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศสถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ก็ได้
ส่วนที่ 4 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
มาตรา 40 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ ให้คาปรึกษาทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมแก่ภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และสัง คม
เพื่อน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชน
และสังคม ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้นหรือพื้นที่อื่น
ตามที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ กับสังคม
เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะในการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ส่วนที่ 5 กำรทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา 41 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ ในการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการการทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน
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หมวด 5 ข้อมูลกำรอุดมศึกษำ
มาตรา 42 สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้น แก่สาธารณะ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพื่อประโยชน์ในการจัดทาแผนด้านการอุดมศึกษาและการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการอุ ด มศึ ก ษาการวิ จั ย และนวั ต กรรม ตลอดจนการมี ส่ ว นร่ ว มของ สาธารณชน ในการตรวจสอบ
สถาบันอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลา
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 43 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่สภานโยบายประกาศก าหนด
ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวงตามที่ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงสภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยง
ระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา 44 ให้กระทรวงมีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ โดยรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์
และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 42 วรรคสอง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภานโยบายกาหนดการเปิดเผย
ข้อมูลตามความในส่วนนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองและจะนาไปเป็นเหตุในการฟ้องร้อง ดาเนินคดีใด ๆ มิได้

หมวด 7 กำรควบคุมและกำกับดูแลสถำบันอุดมศึกษำ
มาตรา 51 รัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจในการกากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา และให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ ประเทศที่สภานโยบายกาหนด ตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ตลอดจนนโยบายของรั ฐ บาลและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดของกระทรวงเป็นการเฉพาะ หลักการของการจัดการอุดมศึกษา
ตามมาตรา 9 รวมถึงการควบคุม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ใน
กรณี ที่มี ปัญ หาในการด าเนินกิจการของสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐในสัง กัดของกระทรวงที่ขัดต่อ กฎหมาย คว ามสงบ
เรียบร้อยหรือศี ลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือการไม่ป ฏิ บัติ ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล อย่างร้ายแรง หรือไม่ เป็น ไปตาม
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาอย่ างร้า ยแรง หรื อ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หาย อย่ างร้า ยแรงต่ อ ส่ ว นรวม ให้ รัฐ มนตรีโดย
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษาหรือ คณะกรรมการ มาตรฐานการอุ ด มศึ กษา แล้ วแต่ กรณี แจ้ ง สภา
สถาบันอุดมศึกษาให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ดาเนินการ ดาเนินการล่าช้า
เกินสมควร หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหา ดังกล่าวได้ ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาหรือ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี วินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้กระทาการ ยับยั้ง หรือยุติ การด
าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้ ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง เห็นว่าการวินิจฉัย
ชี้ขาดหรือ การสั่งให้กระทาการ ยับยั้ง หรือยุติการดาเนินการตามวรรคสองมิชอบ ให้สามารถอุทธรณ์ต่อคณะรัฐมนตรีได้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการด าเนินการตามค าวินิจฉัยหรือค าสั่งนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็น ประการใดแล้ว
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี ในการด าเนินการ ตามวรรคนี้ คณะรัฐมนตรีอาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาท าความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็ได้ การกากับดูแลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ต้องทาเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็นอิสระ และความแตกต่างของ
สถาบัน อุดมศึกษาแต่ละประเภท และกลุ่มด้วยการกากับดูแลสถาบันอุด มศึกษาเอกชนให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
มาตรา 53 ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก ากับดูแลให้สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงกว่า
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ก าหนด หากปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
มาตรฐาน การอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากสถาบันอุดมศึกษา
ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เสนอเรื่องต่อ
รัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขการด าเนินการ หยุดการด าเนินการ หรือดาเนินการอื่นใดอันจ
าเป็นต่อไป
มาตรา 54 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา เปิดสอนได้ จะต้องเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรี กาหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรา 55 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา 54 และ ได้แจ้งหลัก สูตรการศึกษา
ดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา ดังกล่าวได้ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จะต้องตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ว่าเป็นไปตามมาตรฐานตาม
มาตรา 54 หรื อ ไม่ ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ไม่ เ ป็ น ไป ตามมาตรฐาน ให้ ค ณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาสั่ ง ให้
สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขปรับปรุง หลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด และในกรณีจาเป็น
เพื่อป้องกัน ความเสียหาย คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการ ตาม
หลักสูตรการศึกษานั้นไว้ก่อนก็ได้
มาตรา 56 ในการตรวจสอบหรือพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมาตรา 55 ให้
คณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึก ษาหรื อบุ ค คลซึ่ ง ได้รั บ แต่ ง ตั้ ง หรือ มอบหมายจาก คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาไม่
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จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ได้ แ จ้ ง ตามมาตรา 55 ให้ ค ณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง ให้
สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการ มาตรฐานการอุดมศึกษาเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษา
หยุดการดาเนินการ หรือดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควรจะสั่งไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
หลักสูตรการศึกษาก็ได้ แต่การไม่รับรองมาตรฐานดัง กล่าวไม่กระทบผู้สาเร็จการศึกษาไปก่อนแล้ว การไม่รับรองมาตรฐาน
การอุดมศึกษาตามวรรคสอง ให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบ การด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน การอุดมศึกษาประกาศกาหนด
มาตรา 57 ในการตรวจสอบการด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาตามมาตรา 56 ให้ ค ณะกรรมการ มาตรฐานการ
อุดมศึกษาหรือบุค คลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึ กษา มีหน้ าที่ และอ านาจ
ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานที่ใดซึ่งมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน ระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทาการ
(2) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อประกอบ การพิจารณา ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้ง หรือ มอบหมายจากคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจาตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือแต่งตั้งหรือ
มอบหมายตามวรรคหนึ่งด้วย และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวย ความสะดวกตามสมควร ให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล กฎหมายอาญา
มาตรา 58 ภายใต้บังคับมาตรา 34 และมาตรา 35 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มี การเรียนการสอนนอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ การอุดมศึกษาประกาศกาหนด การจัด
ให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศกาหนด และแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงทราบ การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ตามวรรคหนึ่ งให้
หมายความรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการ ในการเรียนการสอนหรือการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการจัดให้มีการ
เรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
มาตรา 59 สถาบั น อุ ด มศึ กษาอาจจั ด การศึ ก ษาโดยผ่า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศหรือ โดยวิธีอื่ น ได้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ ของคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
มาตรา 60 ในกรณีที่ ผลการตรวจสอบตามมาตรา 56 ปรากฏว่าการจัดการศึกษาใน หลักสูตรการศึกษาใดใน
สถาบั น อุ ดมศึ กษาเป็ น ไปตามที่ ได้ แ จ้งไว้ต ามมาตรา 55 ให้ คณะกรรมการ มาตรฐานการอุ ดมศึ ก ษาประกาศรั บ รอง
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มาตรฐานการอุด มศึกษาในหลักสูต รการศึก ษาดัง กล่าว ซึ่ง ต้อ ง ดาเนิ นการให้ แล้วเสร็จก่อนที่ ผู้เรียนรุ่นแรกจะสาเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรการศึกษานั้น
มาตรา 61 เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมาตรา 60
แล้ว ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ
มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน
การติ ด ตาม ตรวจสอบคุณ ภาพการศึ ก ษา และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให้ เป็ น ไป ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกาหนด
มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผล
การประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน า ผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้แจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ ง ได้ เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรือ ก าลั ง คน ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยความเห็ น ชอบ ของสภา
สถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อเสนอแนะ ต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
มาตรา 64 การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกอาจประเมิ น โดยหน่ ว ยงานต่ างประเทศที่ ไ ด้ รับ การยอมรับ อย่ า ง
กว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงาน ในต่างประเทศที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกาหนดก็ได้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้
ความเห็นชอบ ให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้
มาตรา 65 เมื่อหน่วยงานตามมาตรา 64 ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้งผลการประเมิน
ต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและส านั ก งานปลั ด กระทรวงเพื่ อ ทราบ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงาน ต่ า งประเทศเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ให้
สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมินต่อสานักงานปลัดกระทรวงเพื่อทราบ ในกรณี ที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผลการ
ประเมินที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยังหน่วยงานผู้
ประเมินได้ และให้แจ้งส านักงาน ปลัดกระทรวงทราบด้วย ให้ถือว่าการประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ
มาตรา 66 ถ้าผลการประเมินตามมาตรา 65 ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้ สถาบันอุดมศึกษานั้นดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน การอุ ด มศึ กษาให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และให้นาความ ในมาตรา 56 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 67 ให้ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง โดยความเห็ น ชอบของ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว ม
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ท าหน้าที่พิ จารณา อุท ธรณ์ ต ามมาตรา 68
จานวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระ การดารงตาแหน่งและการพ้น
จากตาแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่กาหนด ในกฎกระทรวง
มาตรา 68 สถาบันอุดมศึกษาอาจอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมาตรา 53 วรรค
สอง มาตรา 55 วรรคสอง มาตรา 56 วรรคสอง หรือมาตรา 66 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เว้นแต่
คณะกรรมการพิ จารณา อุทธรณ์ จะให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ก่อน ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัย
อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่ที่ไ ด้รับอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้
เป็นที่สุด
มาตรา 69 เพื่อประโยชน์ในการสร้างนวัต กรรมการอุด มศึกษา รัฐมนตรีอาจเสนอ สภานโยบายเพื่อ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีให้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการ
อุดมศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สภานโยบายกาหนดซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) ระยะเวลาดาเนินการ
(2) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
(3) การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(4) กลไกและมาตรการในการกากับ และการประกันคุณภาพการศึกษา
(5) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินผลอิสระ
(6) การดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อครบระยะเวลาตาม (1) แล้ว ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาตรฐานการอุดมศึกษามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาดังกล่าว
และให้ถือว่าการจัดการศึกษานั้น เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว ในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าการจัด
การศึกษาตามวรรคหนึ่งประสบความสาเร็จ ให้แจ้งให้ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการ
อุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาล และ ความซื่อสัตย์สุจริตทาง
วิชาการ ห้ามมิให้ ผู้ใด จ้าง วาน ใช้ให้ ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ ในการเสนอเป็ นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อไปใช้ ในการท าผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอตาแหน่งทางวิชาการ หรือ
เสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อน ตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับ
ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือรับดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่น
นาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ใน การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร
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หมวด 8 กำรคุ้มครองผู้เรียน
มาตรา 71 ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการตามมาตรา 51 วรรคสอง หรือมีการสั่ง ให้สถาบันอุดมศึก ษา
ระงับการดาเนินการตามมาตรา 55 วรรคสอง หรือมีการไม่รับรองมาตรฐาน การอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาตาม
มาตรา 56 อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการสาเร็จ การศึกษาของผู้เรียน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาก าหนดมาตรการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานั้น หรือสถาบันอุ ดมศึกษาอื่นด าเนินการเพื่อแก้ไขและเยียวยา
ผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย การดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดตามวรรคหนึ่งไม่มีผลให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
อธิการบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติหรือรับผิดชอบในการดาเนินการอันเป็นเหตุให้เกิดผลตามวรรคหนึ่งพ้นจาก ความรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้น
มาตรา 72 ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยทุ จริต ครอบง าให้ผู้เรียนกระทาหรือ ไม่กระทาการใด ผู้รับสนองพระราช
โองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นโยบำยกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม โดยรั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในคราวการประชุมผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเมื่อ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 แถลงนโยบายด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1. การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้า สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) ตามความต้องการ
ของผู้เรียน (Modular system) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มี
ความซ้าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการสร้างและพัฒนาคนจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มีงานทาในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันใน
เวทีโลกได้ (2) การพัฒ นาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยทางาน(Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (3)
การศึกษาสาหรับคนสูงวัย
2. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value based economy) โดยจะต้อง
ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนาไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงานวิจัย 3 ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ (1) สร้างคนและองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์ประเทศ
สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งของไทยและของโลก (2) ลดความเหลื่อมล้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสาคัญ เช่น การขจัดความยากจนแบบแม่นยาและเบ็ดเสร็จ (3) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
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(4) ตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก (Grand talent) เช่น PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI
for everyone, Frontier research, Quantum computing, Space consortium, Gnomic Thailand และเรื่องใหม่ ๆ
ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต
3. การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรม ไปสู่ ป ระเทศฐานนวั ต กรรม (Innovation nation) โดยจะต้ อ งแปลง
นวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young startup) และ
การให้คาปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคม
และนวัตกรรมเชิ งธุรกิ จ สร้างมู ลค่ าเพิ่ ม เปลี่ยน Made in Thailand เป็ น Innovated in Thailand เพื่ อสร้าง Value
creation
4. การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่
เป็ น รูป ธรรมของประเทศ(Future setting) มี ก ารปรับ เปลี่ ย นบทบาทภารกิ จ และเติ ม เต็ ม ศั ก ยภาพในการ สร้า งการ
เปลี่ ย นแปลงที่ สามารถตอบโจทย์ ป ระเทศและประชาชน (Future changer) รวมทั้ ง ทบทวนกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอตาแหน่งวิชาการให้เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต (Frontier research /Frontier knowledge) (2) มหาวิทยาลัยที่
เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ (3) มหาวิทยาลัยที่ ตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น (Area based development) ใน 4 ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา 4.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน
4.0) ภาคใต้ (ด้ามขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจ้าพระยา 4.0) ทั้งนี้การสร้างและพัฒ นาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม
จะต้อ งมีเครื่อ งมือ ทางนโยบายและโครงสร้างพื้ น ฐานส าคัญ ที่ จะเชื่ อมโยงกิจ กรรมวิ จัยและพั ฒ นาเพื่อ ขยายผลที่ เป็ น
ประโยชน์ต่ อสัง คมและชุม ชนอุท ยานวิท ยาศาสตร์ (Science park) ต้ องแข็ ง แกร่ง เพื่อ เป็ นศู นย์ กลาง (Hub) ให้แ ต่ล ะ
ภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็นแขนขาให้กระทรวง รวมทั้ง เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food innopolis), ย่านที่เกิดจากภาคีทาง
การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพของประเทศ (Medicopolis) ย่ า นความคิ ด สร้ างสรรค์ (Creative district) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy agency) เป็นต้น
โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวง มีดังนี้
1. โครงการเรื่องที่สาคัญและกาหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถทาเสร็จได้ในระยะแรก (Quick win)ได้แก่ (1)
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (2) โครงการ Reskill และ Upskill กาลังคน (3) การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์(AI for All) (4) การ
ขยายผลโครงการ Fab lab สู่โรงเรียนชุมชน 6,000 แห่ง ใน 4 ปี (5) การขับเคลื่อนโครงการ Bio-Circular-Green (BCG)
Economy (6) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Big data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้ างความ สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อขจัดความยากจนแบบ
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เบ็ดเสร็จ (7) โครงการผู้นาทางการแพทย์จีโนมิก Genomic Thailand (8) โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
(Yothi Medical Innovation District) และ (8) โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) เป็นต้น
2. โครงการเรื่องที่ สาคั ญ และต้อ งดาเนิ น การอย่ างต่ อเนื่อ งในระยะยาว ได้แ ก่ โครงการอาสาประชารั ฐ
โครงการ 1,000 นวัต กรรม แก้ จน และโครงการส่ ง เสริม สนับ สนุ นและพั ฒ นาระบบนิเวศเพื่ อ ออกแบบและทดลอง
นวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง 3 โครงการ เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน ตอบ
โจทย์กระทรวงในเรื่องการเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปอีกสภาวะหนึ่ง อย่างสิ้นเชิง (Transformative change) และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศที่สาคัญ รวมทั้ง จะทาให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง
3. การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุท ธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัต กรรม จะต้ องตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี อาทิ นโยบายรั ฐบาลที่ เกี่ย วข้อ งกั บ กระทรวงในข้ อ 5.2 พั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรม 5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
[Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้ อ 5.2.2 พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทยให้ ส ามารถตอบสนองการเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ตอบโจทย์ในระดับเศรษฐกิจฐานรากและ
ระดับประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญ ญาประชาคมเพื่อ
วางรากฐานและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ประชาคมกระทรวงสามารถทางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบโจทย์ประเทศ
และประชาชน ไว้ 7 ประการ คือ
1) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การกากับดูแล” ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี”
2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ”
3) ยกเลิ ก แก้ ไ ข กฎระเบี ย บที่ ล้ า สมั ย ไม่ ต อบโจทย์ หรื อ เป็ น อุ ป สรรคในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของ
สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย
4) เน้นการทางานเชิงภารกิจมากกว่าเชิง ฟังก์ชัน เน้นการทางานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้เป็น
Performant based accountability system
5) เน้นการทางานเชิงระบบ การทางานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the dots และ Closing the loops
6) เน้ น การท างานที่ ค ล่ อ งตั ว กะทั ด รั ด มี ส มรรถนะสู ง มี Talent circulation and mobility ระหว่ า ง
หน่วยงาน
7) ท างานแข่ ง กั บ เวลา โดย Bias for achievement ปรั บ จาก NATO (No Action, Talk Only) มาเป็ น
MALT (More Action, Talk Less)
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ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นคาที่ เกิดจากการพั ฒนากรอบแนวคิดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (21 st
Century Learning Framework) ของนักวิชาการในองค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาที่มารวมตัวกัน แนวคิดนี้ได้เผยแพร่
และต่อยอดโดยนั กการศึกษาและผู้ทรงคุณ วุฒิ จานวนมากทั้ง ไทยและต่ างประเทศ ซึ่ งสาระหลั กของทักษะที่ก ล่าวถึ ง
คล้ายคลึง กัน ประกอบด้วยทักษะการรู้หนังสื อคือการอ่าน การเขียน การคานวณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม
และภาวะผู้นา การสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอาชีพ
และการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 โลกยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะการเรียนรู้ (Learning skill) ในศตวรรษที่ 21
(21st Century skills) เช่น ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ ด้ า นการเป็ น
พลเมืองที่ดี (Civic literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental literacy)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทางานที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญ หา การ
สื่อสารและการร่วมมือ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ อและ
เทคโนโลยี ม ากมาย ผู้ เรี ย นจึ งต้ อ งมี ค วามสามารถในการแสดงทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและปฏิ บั ติ ง านได้
หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดารงชีวิต และทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ นักเรียนจะต้อง
พัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญดังต่อไปนี้ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒ นธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือ
ได้ (Accountability) ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 3R คือทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อผู้เรียนทุก

คน มีดังนี้
1. Reading คือ สามารถอ่านออก
2. (W)Riting คือ สามารถเขียนได้
3. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการคานวณ
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8C ซึ่งเป็นทักษะต่าง ๆที่จาเป็นเช่นกัน ซึ่งทุกทักษะสามารถนาไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา มี
ดังนี้
1. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้
2. Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม
3. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและ
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และ
ภาวะความเป็นผู้นา
5. Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการ
รู้เท่าทันสื่อ
6. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
7. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้
8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย
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ประกำศคณะกรรมกำรอุดมศึกษำแนวทำงปฏิบตั ิตำมกรอบ TQF ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
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มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความ
จาเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสาหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รองรับการบริหาร
จัด การหลั กสูตรที่มีลักษณะที่ แตกต่างตามจุด เน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพ ต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณ ฑิ ตให้ มี
คุณ ภาพสอดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึก ษาแห่ ง ชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้ าของศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้ งบริ บ ททางสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไปฉะนั้ น อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ระเบีย บบริห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 โดยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132
ตอนพิเศษ 295 ง 13 พฤศจิกายน 2558เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 25 ดังต่อไปนี้
1. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรนี้เรียกว่ำ
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558”
2. ให้ใช้ประกำศกระทรวงนี้
สาหรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรีทุ ก สาขาวิ ช าที่ จ ะเปิ ด ใหม่ แ ละหลั ก สู ต รเก่ าที่ จ ะปรั บ ปรุง ใหม่ ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548” ลงวันที่
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อ ง “การจัดการศึก ษาหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี (ต่ อเนื่ อง) ของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553” ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553
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4. ในประกำศกระทรวงนี้
“อาจารย์ป ระจ า” หมายถึง บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาสาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้ง แต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดั งกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ใน
เวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผนการควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ย กเว้น พหุ วิ ทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
5. ปรัชญำ และวัตถุประสงค์
มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกั บแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุด มศึ กษา ปรัชญาของสถาบั นอุ ดมศึ กษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่ เป็น สากล ให้ การผลิ ตบัณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากาลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสานึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญ ญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อ
นาพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากลทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกากับส่ง เสริมกระบวนการผลิต
บัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กาหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดั บ
ท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
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5.1 หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำกำร แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่
5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้น
ความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.2 หลั ก สู ต รปริญ ญาตรีแ บบก้ า วหน้ าทางวิ ช าการ ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รปริญ ญาตรี ส าหรั บ ผู้ เรีย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับ
ศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ทาวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
5.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่
5.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบั ติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษาหลักสูตร
แบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้าน
วิชาการมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ปริญ ญาตรี และจะต้องสะท้ อนปรัชญาและเนื้ อหาสาระของหลักสูตรปริญ ญาตรีนั้น ๆโดยครบถ้วน และให้ระบุคาว่า
“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
5.2.2 หลักสูตรปริญ ญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิ บัติการซึ่ง เป็นหลักสูตรสาหรับ ผู้เรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอน
อยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว
และทาวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูง ในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการหลักสูตรปริญ ญาตรีแบบ
ก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
6. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตโดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือ
แนวทางดังนี้
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ระบบไตรภำค
1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึก ษาไม่น้ อยกว่า 12
สัปดาห์โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต
ระบบทวิภำค หรือ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภำค
1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึก ษาไม่น้ อยกว่า 10
สัปดาห์โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้
กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาคสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
7. กำรคิดหน่วยกิต
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8. จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลำกำรศึกษำ
8.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
8.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปี
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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8.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
8.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปี
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้
นับเวลาศึกษา จากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
9. โครงสร้ำงหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชำศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะและหมวดวิชำเลือกเสรี โดย
มีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่นสังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพ
สิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลกสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใด ๆ ก็ไ ด้ โดยผสมผสานเนื้ อ หาวิช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิช าสัง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ภาษาและกลุ่ มวิ ช า
วิทยาศาสตร์กับคณิ ตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตอนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรปริญ ญาตรี (ต่อเนื่อง)อาจได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญ ญา ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิต ของ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต
9.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
9.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72
หน่วยกิต
9.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกาหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกาหนด
ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มี
จานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ในจานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 หน่วย
กิต
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9.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชา เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
9.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 108
หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดย
วิชาเอกต้องมีจานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจานวหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณี
ที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต และให้มีจานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิตสาหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชา
เฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก
เสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วย
กิต ที่ กาหนดไว้ในเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก ารเที ยบโอนผลการเรียนระดับปริญ ญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอำจำรย์
10.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
10.1.1 อาจารย์ป ระจาหลักสูตร มี คุ ณ วุฒิ ขั้นต่าปริญ ญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่ งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารยประจาหลักสูตร
จานวนอย่างน้อย 5 คน กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอกให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กั บสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ
สาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี
10.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญ ญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับ
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การยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
10.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
10.2.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆกรณีร่วมผลิตหลั กสูตรกับ
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
และผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณ สมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนอย่างน้อย 5 คน ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็น
อาจารย์ประจาของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิต
บัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คนกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
หากจาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีกรณีที่หลักสูตร
จัด ให้ มี วิช าเอกมากกว่ า 1 วิ ชาเอก ให้ จั ดอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก สูต รที่ มี คุณ วุฒิ และคุ ณ สมบั ติ ตรงหรื อสั ม พั น ธ์กั บ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นปริญ ญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการ
ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มี ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 กรณีที่มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอ จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณี
10.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ขั้นต่า ปริญ ญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ระดับปริญ ญาตรีพ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้สาหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับ
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้ รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
และผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นสาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชี พตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
11. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
11.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
11.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่าง
การศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่า กว่า 3.50 จากระบบ 4
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าจะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
12. กำรลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะสาเร็จการศึกษาได้ ดังนี้
12.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
12.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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12.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
12.4 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ส าเร็ จ การศึก ษาได้ไ ม่ ก่ อ น 4 ภาคการศึ ก ษาปกติ สาหรับ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตหากสถาบันอุดมศึกษาใดมี
เหตุผลและความจาเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทาได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่
กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
13. เกณฑ์กำรวัดผลและกำรสำเร็จกำรศึกษำ
เกณฑ์การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดเกณฑ์การวัดผล เกณฑ์ขั้นต่าของ
แต่ละรายวิชา และเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญา
ตรีสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสาเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้ จะต้องกาหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
14. ชื่อปริญญำ
ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญ ญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กาหนดชื่อไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาหรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา ตามที่สานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
15. กำรประกันคุณภำพของหลักสูตร
การประกันคุณ ภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ
(1) การกากับมาตรฐาน
(2) บัณฑิต
(3) นักศึกษา
(4) อาจารย์
(5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
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(6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
16. กำรพัฒนำหลักสูตร
การพั ฒ นาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพั ฒนาหลักสูตรให้ ทันสมั ย โดยมี การประเมินและรายงานผลการ
ดาเนิ นการของหลักสูตรทุกปี การศึกษา เพื่ อนาข้อมูลที่ไ ด้ไปปรับ ปรุงพั ฒ นาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
17. กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงที่กำหนด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด

มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558
ประกาศมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึก ษา พ.ศ. 2558 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295 ง 13 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็น ระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมี
ความจาเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสาหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558รองรับการ
บริหารจัดการหลัก สูตรให้ ได้คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับอุด มศึกษาแห่ง ชาติ และตามจุดเน้ นของแต่ล ะ
สาขาวิชา
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
คราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” ดังต่อไปนี้
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1. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรนี้เรียกว่ำ
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”
2. ให้ใช้ประกำศกระทรวงนี้
สาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(การศึกษาหลังปริญ ญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัต รบั ณ ฑิต หรือปริญ ญาโท) ระดั บปริญ ญาโท และระดับปริญ ญาเอกทุ กสาขาวิช า
สาหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
4. ในประกำศกระทรวงนี้
“อาจารย์ป ระจ า” หมายถึง บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา สาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ใน
เวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผนการควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุ วิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
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5. ปรัชญำ และวัตถุประสงค์
5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
5.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก มุ่ ง ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุ ดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่
เป็ น สากล เน้ น การพั ฒ นานั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถระดั บ สู ง ในสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิ ชาการและวิ ช าชี พ ทั้ ง นี้ ในระดั บ ปริญ ญาโท มุ่ ง ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการสร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอกมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อ
สรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
6. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ
ระบบการจัดการศึ กษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึก ษาแบ่ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึก ษาปกติ มี ระยะเวลาศึ ก ษาไม่น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ สถาบั น อุ ด มศึก ษาที่ เปิ ดการศึก ษาภาคฤดู ร้อ น ให้ กาหนด
ระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาใน
ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาคให้ถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภำค
1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึก ษาไม่น้ อยกว่า 12
สัปดาห์โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้
กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภำค
1 ปีการศึกษาแบ่ งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึก ษาไม่น้ อยกว่า 10
สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต

ห น้ า 64 | 243

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

ระบบทวิภำค
ระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาคสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบ
ทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
7. กำรคิดหน่วยกิต
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่
น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิ
ตระบบทวิภาค
8. โครงสร้ำงหลักสูตร
8.1 ประกำศนียบัตรบัณฑิตและประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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8.2 ปริญญำโท
ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจ
กาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรม ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
สถาบันอุดมศึกษากาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
8.3 ปริญญำเอก
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แผน ก เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ใ หม่
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิ ชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ทั้งนี้
วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แผน ข เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เน้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และก่ อ ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ทั้ง นี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
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9. กำรรับและเทียบโอนหน่วยกิต
การรั บ และเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจยกเว้ น หรื อ เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช า หรื อ
วิท ยานิ พ นธ์จ ากหลั ก สูต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และหลัก สู ตรระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา ให้ กับ นั ก ศึ กษาที่ มีค วามรู้
ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญ ญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนึ่ง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หาก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิต ได้ไม่เกินร้อ ยละ 40
ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
10. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอำจำรย์
10.1 ประกำศนียบัตรบัณฑิต
10.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัยสาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมี คุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คนมีคุณวุฒิปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญ ญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยกรณีที่มี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวน
นักศึกษาน้อยกว่า10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
10.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญ ญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิ ชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
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กว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้นสาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
10.2 ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
10.2.1 อาจารย์ป ระจาหลัก สู ตร มีคุ ณ วุ ฒิ ป ริญ ญาเอกหรื อเที ย บเท่ าหรือขั้ น ต่าปริญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คนมีคุณวุฒิปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รั บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยกรณีที่มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวนหรือ มีจานวนนักศึกษา
น้ อ ยกว่ า 10 คน ทางสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี นั้ น ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
10.2.3 อาจารย์ ผู้ ส อน ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื อ อาจารย์ พิ เศษที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้น
คุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ย วข้องกับวิชาที่
สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นสาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
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10.3 ปริญญำโท
10.3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญ ญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
10.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่า ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญ ญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่ง ตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย กรณีที่มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษา
น้ อ ยกว่ า 10 คน ทางสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี นั้ น ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า ปริญ ญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่องกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่
มีคุณ วุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้ าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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10.3.4 อาจารย์ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า ปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่ง ตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
2) กรณี ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอก ต้อ งมีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่องกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็น ชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็ นอาจารย์ ประจาหรืออาจารย์ พิเศษที่มีคุ ณ วุฒิ ขั้ นต่าปริญ ญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
10.4 ปริญญำเอก
10.4.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
10.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่าปริญ ญาโทหรือเที ยบเท่าที่ มีต าแหน่ งศาสตราจารย์แ ละมี ผลงานทางวิชาการที่ไ ม่ใช่ส่วนหนึ่ ง ของการศึ กษาเพื่อ รับ
ปริญ ญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยกรณีที่มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษา
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น้ อ ยกว่ า 10 คน ทางสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี นั้ น ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
10.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็ นอาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่องกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
มากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และ
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.4.4 อาจารย์ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่ง ตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) กรณี ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก ต้ องมี คุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกหรือ เที ยบเท่ าและมี ผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่องกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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10.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้น ต่าปริญ ญาโทหรือเที ยบเท่ าที่มีต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัม พัน ธ์กัน หรื อใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงต าแหน่ งทางวิช าการอย่างน้ อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ในกรณี รายวิชาที่ สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของ
หลักสูตรอนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ทา
หน้าที่ อาจารย์ ผู้สอนได้ ทั้ งนี้ อาจารย์พิ เศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน ร้อยละ 50ของรายวิชา โดยมี อาจารย์ประจาเป็ น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
11. ภำระงำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ
11.1 อำจำรย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของนักศึกษำปริญญำ
โทและปริญญำเอกตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
11.1.1 กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้ เป็ น อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ข องนั กศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโทและเอกรวมได้ ไม่ เกิน 5 คน ต่ อภาค
การศึกษา
11.1.2 กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาค
การศึกษา
11.1.3 กรณี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์และมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้
ต้อ งไม่ เกิ น 15 คนต่ อ ภาคการศึ ก ษาหากมี ค วามจาเป็ น ต้ อ งดู แลนั ก ศึ กษามากกว่า 15 คน ให้ ขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
11.2 อำจำรย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำปริญญำ
โทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา
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11.3 อำจำรย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร ต้อ งทำหน้ำที่อ ำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพ นธ์และ/หรือ อำจำรย์
ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ และ/หรืออำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
12. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
12.2 ประกาศนี ยบัต รบัณ ฑิ ตชั้ นสูง จะต้องเป็ นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบั ตรบั ณ ฑิ ต หรือ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
12.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
12.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
13. กำรลงทะเบียนเรียนและระยะเวลำกำรศึกษำ
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
13.1 ประกำศนียบัตรบัณฑิตและประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
13.2 ปริญญำโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
13.3 ปริญญำเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึ กษา ส่วนผู้ ที่ สาเร็ จปริญ ญาโทแล้ว เข้าศึ ก ษาต่อ ในระดับ ปริญ ญาเอกให้ ใช้ เวลาศึก ษาไม่เกิน 6 ปี ก ารศึก ษาการ
ลงทะเบียนเรียนสาหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลาให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดจานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ใน
แต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจานวนหน่วยกิต ที่กาหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม หากสถาบันอุดมศึกษา
ใดมีเหตุผลและความจาเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทาได้ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
14. เกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำ
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
14.1 ประกำศนียบัตรบัณฑิตและประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิ ตชั้นสูง ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

ห น้ า 73 | 243

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

14.2 ปริญญำโท
14.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิ มพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่า กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ผลงาน
วิทยานิ พ นธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของวิท ยานิพ นธ์ ต้ องได้รั บการตี พิ มพ์ หรือ อย่ างน้ อยได้ รับ การยอมรับ ให้ ตี พิ มพ์ ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ ต่า กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อเทีย บเท่ าและสอบผ่า นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งโดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ
รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่
สืบค้นได้
14.3 ปริญญำเอก
14.3.1 แผน ก สอบผ่ านการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ เข้ารับฟังได้ สาหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิ มพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
14.3.2 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ ยไม่ต่า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี
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สิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15. ชื่อประกำศนียบัตรและชื่อปริญญำ
15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณ ฑิต (Graduate Diploma)” อักษรย่อ
“ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
15.2 ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้น สู ง ให้ ใช้ ชื่ อ ว่า “ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง (Higher Graduate
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)”แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
15.3 ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก สถาบั นอุดมศึกษาที่มี การตราพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยปริญ ญาใน
สาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาไว้แล้วให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใด
ยังมิได้กาหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
16. กำรประกันคุณภำพของหลักสูตร
การประกันคุณ ภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ
(1) การกากับมาตรฐาน
(2) บัณฑิต
(3) นักศึกษา
(4) คณาจารย์
(5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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17. กำรพัฒนำหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั กสูต ร ให้ทุ กหลัก สูต รพัฒ นาหลัก สูต รให้ ทัน สมั ยโดยมี การประเมิน และรายงานผลการ
ดาเนิ นการของหลักสูตรทุกปี การศึกษาเพื่ อนาข้อมูลที่ไ ด้ไปปรับ ปรุงพั ฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้ อย ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี
18. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
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บทที่ 3
ระบบกลไกกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
ระบบกลไกกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กาหนดระบบ กลไก การพัฒนาหลักสูตรใหม่ดังนี้
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาแผนการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามแบบฟอร์มที่สานักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนกาหนด เสนอขออนุมัติแผนผ่านความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ
คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนให้พัฒนา
หลักสูตรใหม่
2. ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรยกรางหลักสูต ร โดยผ่านกระบวนการสารวจความต้องการของผู้ใช้ บัณ ฑิ ต หรือ วิจั ย
สอดคล้องนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วิพากษหลักสูตรที่ยกร่างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสภาวิชาชีพ (ถ้ามี ) ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากท้องถิ่น ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
4. เสนอร่างหลักสูตรพัฒนาใหม่ให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6. เสนอร่างหลักสูตรพัฒนาใหม่ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา
7. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
8. เสนอร่างหลักสูตรพัฒนาใหม่ให้คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
9. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
10. เสนอร่างหลักสูตรพัฒนาใหม่ให้สภาวิชาการพิจารณา
11. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
12. เสนอร่างหลักสูตรพัฒนาใหม่ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
13. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาใหม่ตามแผนรับ หากไม่ผ่านการอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกตามสภามหาวิทยาลัยกาหนด
14. นาเข้าข้อมูลหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (มคอ. 2) ให้ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
พิจารณาการให้ความเห็นชอบและรับทราบหลักสูตร
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ระบบและกลไกการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ระดับคณะ หลักสูตรเสนอแผนขอปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรไปยังคณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ระดั บมหาวิท ยาลั ยหลั กสู ตรเสนอแผนขอปรับ ปรุง / พั ฒ นาหลั กสู ตรไปยั งคณะกรรมการวิ ชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิ ทยาลั ย
พิจารณา
ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคาสั่ งพั ฒนา/ ปรั บปรุงหลั กสู ตร คณะกรรมการตามค าสั่ง (หลั กสู ตรโดยผู้รับ ผิดชอบหลั กสูตร อาจารย์ป ระจ า
หลักสูตร ) สารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิต (สารวจ/วิจัย) จัดทาร่างมคอ.2 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนดที่เป็นไปตามเกณฑ์
การปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรที่อว.กาหนด ที่สอดคล้อง มาตรฐานวิชาชีพ มคอ.1 (ถ้ามี) วิพากษ์หลักสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ปรับปรุงฉบับ
ร่างนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ

คณะกรรมการพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตรตามคาสั่ง นาร่างมคอ.2 เข้าคณะกรรมการวิชาการพิจารณา
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตรตามคาสั่ง นาร่างมคอ.2 เข้าสภาวิชาการพิจารณา
ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ

คณะกรรมการพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตรตามคาสั่ง นาร่างมคอ.2 เข้าสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาตามแผนรับ / นาข้อมูล มคอ. 2 ฉบับที่สภาอนุมัติ สู่ระบบ CHECO เพื่อให้ อว.(สกอ.) รับทราบ
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กำรกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้ำระบบพิจำรณำควำมสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ(CHE
Curriculum Online : CHECO )
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน ระบบ
การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO ดังนี้

1. วัตถุประสงค์(Objectives)
1.1 เพื่อเป็นคู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสภา
สถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ทันเวลา
1.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. ขอบเขต (Scope)
เอกสารฉบับนี้ ครอบคลุม การปฏิ บั ติงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติง าน (เจ้าหน้าที่ ) กลุ่มหัวหน้าฝ่ายกลุ่ม ผู้อานวยการกลุ่ม
ผู้ อ านวยการส านั ก มาตรฐานและคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา และรองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาหลั ง จาก
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHECO จนกระทั่งแจ้งผลการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรต่อสาธารณะ พร้อมทั้งการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. คำจำกัดควำม (Definition)
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้นิยามหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ดังนี้
หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อน หรือปิดสอน
ไปแล้วแต่ต้อ งการกลับมาเปิดสอนอีก ครั้งหนึ่ง (ซึ่ง หมายรวมถึ งหลักสูต รที่สถาบั นอุด มศึกษาเปิด สอนเดิมอยู่แล้ว แต่
ประสงค์จะเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตอื่น ๆ เพิ่มเติม สถาบันอุดมศึกษาควรจัดทาเป็นหลักสูตรใหม่ หากหลักสูตรดังกล่าวมี
ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และแหล่งการใช้ทรัพยากรต่างไปจากหลักสูตรเดิม)
หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในสาระสาคัญของหลักสูตร อาทิปรัชญาและวัต ถุประสงค์
ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสาคัญในหมวดวิชาเฉพาะ ระบบการศึกษา
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หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก การปรับคาอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระใน
หมวดวิชาเฉพาะ

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Responsibilities)
สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและตรวจสอบรายการข้อมูล
หลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องตาม มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรดังกล่าวผ่านระบบ CHECO ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่ได้รับข้อมูลของแต่ละหลักสูตร โดยระบบจะแสดงผลการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน สามารถ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
4.1 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่) มีหน้าที ่พิจารณาและตรวจสอบรายการข้อมูลหลักสูตรว่ามีความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถบันทึกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมระบุ ผลการ
พิจารณาความสอดคล้อง และส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายหรือผู้อานวยการกลุ่มพิจารณาต่อไป ทั้งนี้กระบวนการในการมอบหมาย
ภาระหน้าที่ คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1 คนจะทาหน้าที่พิจารณาข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
4.2 กลุ่มหัวหน้าฝ่าย (ถ้ามี) มีหน้า ที่พิจารณาและตรวจสอบรายการข้อมูลหลักสูตรจากการปฏิบัติง านของ
เจ้าหน้าที่ ในชั้น ต้น หากพิ จารณาแล้ วมีข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม สามารถบัน ทึก ข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติม พร้อมระบุ ผลการ
พิจารณาความสอดคล้อง และส่งต่อไปยังผู้อานวยการกลุ่ม
4.3 กลุ่ม ผู้อานวยการกลุ่ม มีห น้าที่ พิจารณาและตรวจสอบรายการข้อมูลหลักสูตรจากการปฏิ บัติง านของ
เจ้าหน้าที่ในชั้นต้นและหัวหน้าฝ่าย (ถ้ามี) หากพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถบันทึกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
พร้อมระบุผลการพิจารณาความสอดคล้อง และส่งต่อไปยังผู้อานวยการสานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
4.4 ผู้อานวยการสานัก มีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบรายการข้อมูลหลักสูตรจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในชั้นต้น หัวหน้าฝ่าย (ถ้ามี) และผู้อานวยการกลุ่ม บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล เพื่อส่งต่อไปยังรองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หากพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถส่งข้อมูลหลักสูตรกลับไปยังผู้อานวยการกลุ่มเพื่อทาการ
พิจารณาอีกครั้ง
4.5 ผู้บริหาร มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติรับทราบหลักสูตรที ่สอดคล้องตามเกณฑ์หรือส่งข้อเสนอแนะในการแก้ไข
หลักสูตรทีไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ ไปยังสถาบันอุดมศึกษา
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5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำน (Procedure)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช ด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ มู ล หลั ก สู ต รเข้ า สู่ ร ะบบ CHECO ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบบจะดาเนินการส่งข้อมูลหลักสูตรไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ระบบพิจารณาความสอดคล้ องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา( CHE Curriculum Online : CHECO) ของสานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา มีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของหลักสูตร
1) การเข้าสู่ระบบ (Login) มีขั้นตอนดังนี้
1.1) เข้าสู่ระบบ http://www.cheqa.mua.go.th/checo2/
1.2) เลือก “…..”
1.3) เลือกหน่วยงาน “สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”
1.4) กรอก User Name
1.5) กรอก Password
1.6) คลิกปุ่ม Login

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (Login) CHECO
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2) การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่) หัวหน้าฝ่าย (ถ้ามี)
ผู้อานวยการกลุ่ม ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.1 การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับผู้ปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่)
2.1.1 เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ (Login) ระบบจะแสดงรายชื่อหลักสูตรที่ส่งมาขอพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตร และแสดงสถานะ s (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอรายชื่อหลักสูตรที่ส่งมาขอพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรภายหลังการเข้าสู่ระบบ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เลือกหลั กสูตรที่จะทาการพิจารณาความสอดคล้อง โดยคลิกบันทึกผล ระบบจะแสดง
รายละเอียดหลักสูตรที่เลือก (รูปที่ 3)
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รูปที่ 3 แสดงหน้าจอรายละเอียดของหลักสูตรที่เลือก
รำยละเอียดดังนี้
- ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา รวมทั้งชื่อวิชาเอก (ถ้ามี)
- มติสภาสถาบันอุดมศึกษาที่อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตร
- โครงสร้างหลักสูตร
- จานวนการรับนักศึกษา สถานที่จัดการเรียนการสอน
- ผลการเรียนรู้ (LOs)
- คุณวุฒิ คุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
- คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
2.1.2 การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร พิจารณาและตรวจสอบรายการข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องหากประเด็นที่พิจารณามีการแนบไฟล์เอกสาร เจ้าหน้าที่ต้องเปิดไฟล์แนบเพื่อพิจารณาความสอดคล้องทุกครั้ง
นอกจากนี้สามารถเพิ่มเติมข้อเสนอแนะในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร โดยคลิกปุ่มสัญญาณไฟ(ด้านขวาของ
หน้าจอ) เพื่อเพิ่มข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจ ระบบจะแสดงหน้าจอให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ (รูปที่ 4)
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รูปที่ 4 แสดงหน้าจอรายละเอียดของหลักสูตรที่เลือกและแสดงหน้าจอการเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ
ตามขั้นตอนดังนี้
- คลิกปุ่ม NEW เพื่อเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ
- กรอกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเลือกผลพิจารณา ได้แก่ สอดคล้องไม่สอดคล้อง และรอการพิจารณา
(กรณีต้องเสนอวาระในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา) โดยระบบจะทาการบันทึก
ข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- คลิกปุ่ม Update เพื่อบันทึก
- คลิกปุ่ม Refresh เพื่อทาการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2.1.3 เมื่ อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรเสร็จสิ้น ระบบแสดงตารางสรุป และคลิกปุ่ มส่งไปยัง
หัวหน้าฝ่ายหรือผู้อานวยการกลุ่ม และคลิกปุ่มบันทึกการตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูล (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 หน้าจอตารางสรุปของเจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลการพิจารณาไปยังหัวหน้าฝ่ายหรือผู้อานวยการกลุ่ม
2.2 การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับหัวหน้าฝ่าย (ถ้ามี)
2.2.1 เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงข้อมูลหลักที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
จากเจ้าหน้าที่ (รูปที่ 6)
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รูปที่ 6 หน้าจอตารางสรุปของเจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลการพิจารณาไปยังหัวหน้าฝ่ายหรือผู้อานวยการกลุ่ม
2.2.2 คลิกปุ่มตรวจสอบผล
2.2.3 ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง พิจารณาข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ในชั้นต้นและสามารถเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรได้
2.2.4 เลือกผลพิจารณา ได้แก่ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง และรอการพิจารณาทั้งนี้หัวหน้าฝ่ายอาจ
มีอาจเลือกผลการพิจารณาที่แตกต่างกับเจ้าหน้าที่ได้
2.2.5 คลิกปุ่มบันทึกการตรวจสอบ เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้อานวยการกลุ่ม
2.3 การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับผู้อานวยการกลุ่ม
2.3.1 เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงข้อมูลหลักที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรจากเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าฝ่าย
2.3.2 คลิกปุ่มตรวจสอบผล
2.3.3 ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และพิจารณาข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ในชั้นต้นหรือหัวหน้าฝ่าย
และสามารถเพิ่มเติมข้อเสนอแนะในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรได้
2.3.4 เลือกผลพิจารณา ได้แก่ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง และรอการพิจารณาทั้งนี้ผู้อานวยการ
กลุ่มอาจเลือกผลการพิจารณาที่แตกต่างกับเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าฝ่ายได้
2.3.5 คลิกปุ่มบันทึกการตรวจสอบ เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้อานวยการสานัก
2.4 การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับผู้อานวยการสานักพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตร จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย และผู้อานวยการกลุ่ม เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ บันทึกการ
ตรวจสอบ และส่งข้อ มูลการพิจารณาไปยัง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุด มศึกษา (กรณี มีข้อเสนอแนะ
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เพิ่มเติมผู้อานวยการสานักสามารถส่งข้อมูลหลักสูตรกลับไปยังผู้อานวยการกลุ่ม เพื่อพิจารณาความสอดคล้องอีก
ครั้ง)
2.5 การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับผู้บริหาร (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติรับทราบหลักสูตรโดยการมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
2.5.1 หลักสูตรมีความสอดคล้อง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติรับทราบหลักสูตร
โดยระบบจะสร้างรหัสหลักสูตร และส่งข้อมูลกลับไปยังมหาวิทยาลัยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2.5.2 หากหลักสูตรไม่สอดคล้อง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติให้ส่งความคิดเห็น
กลับไปยังมหาวิทยาลัยผ่านทางจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
กาหนด
5.2 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์
5.2.1 หลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และเกณฑ์ มาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง (สัญญาณไฟเขียว) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะทาการเผยแพร่
ข้ อ มู ล หลั ก สู ต รนั้ น ๆ ผ่ า นทาง website ต่ อ สาธารณชนว่ า “หลั ก สู ต รสอดคล้ อ งตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” (สัญญาณไฟเขียว)
5.2.2 หลั ก สู ต รที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งตามเกณ ฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รและเกณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (สัญญาณไฟแดง) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะทา
การเผยแพร่ข้อ มูล หลั กสูต รนั้ น ๆ ผ่ านทาง website ต่ อสาธารณชน ว่า “หลักสู ตรไม่ส อดคล้อ งตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ม าตรฐานที่เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่
แนะนาให้ผู้เรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร แต่ไม่ห้ามหากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ และเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาให้
ชะลอการรับนักศึกษาทันทีรวมทั้งนาหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงผ่านระบบคลินิกหลั กสูตร
(สัญญาณไฟแดง)
5.3 กำรดำเนินกำรภำยหลังกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร เป็นเวลา 1 ปีการศึกษาเป็นต้นไป
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะพิจารณาผลการดาเนินการจัดการเรียนของแต่ละหลักสูตรจากรายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) และเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน ดังนี้
5.3.1 กรณีหลักสูตรใหม่ ถ้าหลักสูตรมีผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐาน “ผลการบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา” มีผลการประเมิน “ผ่าน” สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้ง
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สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษา เพื่ อให้ ก ารรับ รองคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ กษาและการก าหนดอั ต ราเงิน เดือ น พร้ อมเผยแพร่ผ ลการประเมิ น ต่ อ
สาธารณชน
5.3.2 กรณีหลักสูตรปรับปรุง ถ้าหลักสูตรมีผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน “ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา” มีผลการประเมิน “ผ่าน” 2 ปีติดต่อกัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้ง สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกาหนดอัตราเงินเดือน พร้อมเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน
5.3.3 หลั ก สู ตรใหม่ แ ละหลัก สู ต รปรับ ปรุง ถ้ าหลั ก สู ต รมี ผ ลการประเมิ น ตนเองระดั บ หลั ก สู ต รตาม
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน “ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา” มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ในปีการศึกษาล่าสุด สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จะเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์และไม่แนะนาให้ผู้เรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร
แจ้งสภาสถาบันให้ป รับ ปรุงโดยเร่งด่วน พร้อมประกาศว่าหากปีการศึกษาถัดไปหลักสูต รดั งกล่าวยั ง มีผลการ
ประเมิน ไม่ผ่านจะแจ้งสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ยกเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกาหนดอัตราเงินเดือน
5.3.4 หลั ก สู ตรใหม่ แ ละหลัก สู ต รปรับ ปรุง ถ้ าหลั ก สู ต รมี ผ ลการประเมิ น ตนเองระดั บ หลั ก สู ต รตาม
องค์ประกอบที่ 1 “ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” 2 ปี ติดต่อกัน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประกาศต่ อ
สาธารณชนว่า หลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ไม่แจ้ง สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ก ารรับรองคุณวุฒิการศึกษา
และการกาหนดอัตราเงินเดือน หรือแจ้งให้ให้ยกเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกาหนดอัตราเงินเดือน ใน
กรณีที่ได้ให้การรับรองไปแล้ว

ห น้ า 87 | 243

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

5.4 กำรเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรรวมทั้งผลการดาเนินการหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณชนเป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาและการคุ้มครองผู้เรียนในหลักสูตร

6. แผนผังกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
เมื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHECO สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
ดาเนินการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามขั้นตอนที่แสดงได้ดังแผนผัง
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หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเปิดรับ
นักศึกษาตามแผนรับ

มหาวิทยาลัยกรอกข้อมูลลงใน CHE Curriculum Online ภายใน7
วัน หลังจากสภาฯอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

2. มติสภาฯที่มีกาหนดการเปิดสอน
3. โครงสร้างหลักสูตร
4. จานวนรับนักศึกษา
สถานที่จัดการเรียนรู้
5. ผลการเรียนรู้ (LOs)
6. คุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์
7. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
8. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา

ภาระงานของมหาวิทยาลัย

A
A

ภาระงานของสกอ.
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22
22
2
ภาระงานมหาวิทยาลัย

A

ภาระงานสกอ.
เมื่อปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะฯ

สภาฯต้องแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของคลินิกหลักสูตรหรือตามมติอนุ กก. ด้านมาตรฐานฯ

สกอ.พิจารณาความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ภายใน
7 วัน

ประกาศผลการพิจารณาแจ้งมหาวิทยาลัย

สอดคล้องตามเกณฑ์

สัญญาณไฟเขียว
# สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ
# เมื่อผลประเมิน IQA ระดับหลักสูตร
ผ่านตามเกณฑ์ฯ 2 ปีติดต่อกัน
- สกอ.จะแจ้งสานักงาน ก.พ.
และสานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อ
รับรองคุณวุฒิฯและกาหนด
อัตราเงินเดือน

เผยแพร่ผลการ
พิจารณา 8 ข้อต่อ
สาธารณชน

ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์

สัญญาณไฟแดง
# ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ
# สกอ.ไม่แนะนาผู้เรียนเข้าศึกษาใน
หลักสูตรแต่ไม่ห้าม หากประสงค์จะ
เข้าศึกษาต่อ
# สกอ.เสนอสภาฯให้ชะลอการรับ
นักศึกษาทันที

เข้าสู่
กระบวนการ
แก้ไขปรับปรุง
ผ่านระบบ
คลินิก
หลักสูตร

ภาระงานของสกอ.

B

ภาระงาน IQA ของมหาวิทยาบลัย
และภาระงานแจ้งต่อสาธารณะโดย
สกอ.(ทุกสิ้นปีการศึกษา)
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ภาระงานสกอ.

สกอ.รับแจ้งผลการประเมินองค์ 1 :
IQA และสอบทานผลการประเมิน
ตัวอย่าง ปีการศึกษา 2561

3

ภาระงาน IQA ของมหาวิทยาลัย
และภาระงานแจ้งผลต่อ
สาธารณะ โดยสกอ.
(ทุกสิ้นปีการศึกษา)
# สกอ.ประกาศต่อ

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

จัดระบบการตรวจสอบผล
การประเมิน IQA ทุก
หลักสูตรทุกปีการศึกษา

เผยแพร่ผลการประเมินต่อ
สาธารณชน (กรณไม่มีผลการ
ประเมินถือว่ามีผลการประเมิน
ไม่ผ่าน)

ไม่ผ่านเกณฑ์

ประเมิน

สาธารณชนว่าหลักสูตร
ดังกล่าวมีผลการ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
# ไม่แนะนาให้ผู้เรียน
เข้าศึกษา
# แจ้งสภามหาวิทยาลัย
ปรับปรุงหลักสูตรโดย
เร่งด่วน

สกอ.รับแจ้งผลการประเมินองค์ 1 : IQA และ
สอบทานผลการประเมินรวมกับปีการศึกษาที่
ผ่านมาตัวอย่าง ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน
ผ่าน2 ปีกศ.ติดต่อกัน

สาหรับหลักสูตรใหม่ผ่าน
เฉพาะปีกศ.ล่าสุด

สาหรับหลักสูตรใหม่และเก่าไม่
ผ่านเฉพาะปีกศ.ล่าสุด

ไม่ผ่าน 2 ปี กศ.ติดต่อกัน

# สกอ.ประกาศแจ้ง
สานักงาน ก.พ.และ
สานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อให้
รับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จ
การศึกษาและกาหนด
อัตราเงินเดือน

# สกอ.ประกาศต่อสาธารณชนว่าหลักสูตรดังกล่าวอยู่
ระหว่างรอผลการประเมินปีต่อไป

# สกอ.ประกาศต่อสาธารณชนว่าหลักสูตร
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯและ

* ไม่แนะนาให้ผู้เรียนเข้าศึกษา
*แจ้งสภามหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรโดยเร่งด่วน
# ประกาศว่าหากปีต่อไปหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ผ่านเกณฑ์
ฯจะแจ้งสานักงาน ก.พ.และสานักงาน ก.ค.ศ.ให้ยกเลิก
การรับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษาและกาหนดอัตรา
เงินเดือน

# ไม่แจ้งสานักงาน ก.พ.และสานักงาน ก.ค.
ศ.หรือแจ้งสานักงาน ก.พ.และสานักงาน
ก.ค.ศ.ยกเลิกการรับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จ
การศึกษาและกาหนดอัตราเงินเดือน

**เตรียมคุ้มครองผู้เรียนในหลักสูตร
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7. มำตรฐำนคุณภำพงำน (Quality Control)
สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึก ษาสามารถพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรให้แล้วเสร็จ ภายใน 15
วัน นับตั้งแต่สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHECO1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน/ คุณภาพ/ ข้อกาหนดที่สาคัญ
ขั้ น ตอนที่ 1 การพิ จ ารณ าความสอดคล้ อ งของ สามารถพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรให้แล้ว
หลักสูตร
เสร็จภายใน 7 วัน
ขั้ น ตอนที่ 2 การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขผ่ า นระบบคลิ นิ ก บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถแก้ไข ปรับปรุง
หลักสูตร กรณีหลักสูตรไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ระ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า เก ณ ฑ์ ม าตร ฐาน ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 การเผยแพร่
นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ผู้ ป กครอง และผู้ ที่ ส นใจ
ทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาใน
หลักสูตร ได้อย่างครบถ้วนทุกหลักสูตร และทันก่อน
การเข้าศึกษา

1

คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)สานักมาตรฐาน

และประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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บทที่ 4
หมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป องค์ประกอบ และรูปแบบหลักสูตร
กรอบแนวคิดหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่ วไประดับปริญ ญาตรี หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็ นมนุษ ย์ที่
สมบูรณ์ มีความรู้รอบ รู้กว้างเข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd) ได้กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไว้ 8 ด้าน ได้แก่
1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกลเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองผู้อื่นสังคมศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ
4) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5) มีทักษะการคิดแบบ องค์รวม
6) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
7) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
8) ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง ประเทศไทยได้วิจัยและนาเสนอกรอบแนวคิดหมวดวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากุ ม ภาพั น ธ์ 2557 เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ตลอดจนปรับปรุงคาอธิบายและเพิ่มเติมส่วนของการบริหารจัดการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้มีการดาเนินงานสัมฤทธิผลตามเป้าหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้
อย่างแท้จริง และได้เสนอผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมี 9 ด้าน ดังนี้
1. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
2. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม และคิดสร้างสรรค์
3. มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
5. มีทักษะการวิเคราะห์ และประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
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6. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
7. มีทักษะการดาเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
8. ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
9. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม2
การจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้นาไปสู่ผลการเรียนรู้ 8 ด้าน ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งนี้ให้ครอบคลุมสาระด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และภาษาในสัดส่วนที่เหมาะสม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF :HEd) ขึ้ น ด้ ว ยความมุ่ ง หมายจะจั ด
การศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของบัณฑิต เพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ
และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้เข้าใจตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่
บัณฑิตได้รับการพัฒนา ว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้ง ในและต่างประเทศ โดยได้
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีไว้อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2552)
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณ ธรรม
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม
การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคมบัณฑิตที่มีคุณวุฒิระดับปริญ ญาตรีอย่างน้อย
จะต้องสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยม
พื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
2) ด้ านความรู้ (Knowledge) หมายถึ ง ความสามารถในการเข้ าใจ การนึ กคิ ดและการน าเสนอข้ อมู ลการ
วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้บัณฑิตที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพ
ที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
2 รายงานฉบับสมบูรณ์กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 (TQF : HEd)ส่วนหนึ่งของ โครงการ

ศึกษาเพื่อจัดทาเกณฑ์มาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับอุดมศึกษาไทยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กุมภาพันธ์ 2557
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3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้
ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญ กับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนบัณฑิตที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทา
ความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้
ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ นั กศึกษาสามารถใช้
วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถใน
การวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองบัณฑิตที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องมีส่วนช่วยและเอื้อ
ต่อการแก้ปั ญ หาในกลุ่มได้อ ย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผู้น าหรือ สมาชิ กของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นาใน
สถานการณ์ ที่ ไ ม่ชั ดเจนและต้อ งใช้ นวัต กรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปั ญ หา มีค วามคิ ดริเริ่มในการวิ เคราะห์ ปัญ หาได้ อย่า ง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis,
Communication and Information Technology Skills) ห มายถึ ง ความสามารถใน การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
ความสามารถในการใช้เทคนิค ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้ง การพู ด การเขี ยน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตที่มีคุณ วุฒิระดับปริญ ญาตรีอย่างน้อยจะต้องสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็น
ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
ดังนั้น การจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตร จึงต้องกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF :
HEd) อย่างน้อย 5 ด้านข้างต้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องปรับเปลี่ยนแนวคิ ดและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิช าศึก ษาทั่ วไปให้ เป็ น ไปตามแนวนโยบายดั ง กล่ าวด้วยอย่ างไรก็ ตาม การที่ สานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กาหนดให้หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร มีองค์ประกอบของ “วิชาศึกษาทั่วไป” อย่างน้อย 30 หน่วย
กิต จากจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และไม่เกิน 150 หน่วยกิต รวมทั้งให้
แยกวิชาพื้นฐานของวิชาชีพออกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น ทาให้เกิดข้อสังเกตว่า การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
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ศึก ษาทั่ วไปจะมี บ ทบาทในการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริญ ญาตรีให้ เกิ ดผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวัง ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) ได้อย่างไร
การขับเคลื่อนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 โดยมีเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
เป็นแกน สรุปได้เป็น 2 ประเด็นดังต่อไปนี้
1) การพั ฒ นาอาจารย์ ผู้ส อน ให้ ผู้ สอนเกิ ด ความตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ของหมวดวิ ชาศึ ก ษาทั่ ว ไป
ส่งเสริมการพัฒนาวิธีสอน การวัดและประเมินผล และให้มีการกาหนด KPI (Key Performance Indicator) ของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพราะสามารถชี้
ประเด็นและจุดประกายความคิดของผู้เรียนได้ดี
2) การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีการปรับบทบาทให้มีความยืดหยุ่นและ
เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากขึ้น ตลอดจนมีการสร้างกลไกและกระบวนการเพื่อตรวจสอบสถาบันการศึกษา และ
ให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การรับรองคุณภาพ (Accreditation) ทางการศึกษา กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพควบคู่ไปกับการรับรองมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (TQF : HEd)
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ที่มำ : รายงาน เรื่อง กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (TQF : HEd)
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รำยวิชำกำรศึกษำทั่วไป
การจัดทารายวิชาการศึกษาทั่วไป นอกจากบริบท ตามที่กล่าวมา ทักษะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยจัดทารายวิชาเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้ จนเกิดทักษะที่จาเป็นอื่น ๆ ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติม เช่น
1) ทักษะชีวิต ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการแก้ปัญหา (Complex problem-solving) ที่มีความซับซ้อนด้วย
การใช้ตรรกะและเหตุ ผล ทั กษะการอยู่ร่วมกับ ผู้อื่น ทักษะการทางานเป็ นที ม คนดีที่ สัง คมต้อ งการ (เข้าใจผู้อื่น ขยั น
ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ เผื่อแผ่ มีเมตตา รู้จักตัวเองประเมินความสามารถตนเองและผู้อื่นได้ พร้อมรับคาวิพาก์
วิจารณ์ ทักษะคนสู้งาน (ไม่เกรงกลัวปัญหาอุปสรรค กล้าคิดและตัดสินใจ) ใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลาใฝ่รู้ใฝ่เรียนสิ่งใหม่
เก่าจนเชี่ยวชาญ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลก พร้อมรับฟัง แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งบวกและ
ลบ ยอมรับความจริงของชีวิต
2) ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด (Resilience, stress tolerance and flexibility)การวิเคราะห์เชิงตรรกะ
(Analytical Reasoning) ทักษะการยืดหยุ่น (Flexible thinking in a time of change) ความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่า
(Creativity and Initiative)
3) ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี และสารสนเทศทั ก ษะด้ า นการออกแบบเทคโนโลยี (Technology design and
programming) การเขียนโค้ดหรือใช้โปรแกรมทาเว็บพื้นฐาน (Basic coding knowledge) HTML, CSS หรือโปรแกรมทา
เว็บไซต์สาเร็จรูป
4) ทักษะการเป็นผู้นา (Leadership and social influence การโน้มน้าวและเจรจาต่อรอง (Persuasion and
negotiation) ทักษะการคิดเชิงบริการ (Service orientation)
5) ทักษะการตัดต่อวีดีโอ (Video production) การทาสื่อภาพเคลื่อนไหวสาหรับอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile video
production) Soft Skills ความรู้ อ อกแบบกราฟฟิ ค (Graphic design knowledge)( Adobe photoshop, Adobe
illustrator, Adobe XD หรือ Canva โดยโปรแกรมเหล่านี้สามารถออกแบบกราฟฟิคที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียหรือหน้า
Landing page ของเว็บไซต์ได้)
6) ธุรกิจออนไลน์ การตลาดบนโซเชียลมีเดีย (Social media marketing) ทาร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มขาย
ข อ ง (Marketplace platform management) ก าร ท าบั ญ ชี (Accounting) Google Ads แ ล ะ Search engine
optimization (SEO) ( Google เป็ น ระบบค้น หาที่ใหญ่ เป็น อัน ดับ ต้น ของโลก เป็ นพื้ น ที่ส าหรับ การโฆษณาทั้ ง แบบใช้
เทคนิค SEO ทา และจ่ายเงินซื้อ เวลาทาธุรกิจออนไลน์ บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต้องเข้ามาจัดการธุรกิจให้มี
ตัว ตนอยู่บ นพื้ นที่ นี้ ให้ ม ากที่ สุด และดีที่ สุ ด ซึ่ งก็คื อ การท า SEO และ SEM นั่ น เอง การจั ด การโครงการงาน (Project
management) เพื่อลูกค้า
7) วิศวกรสังคม จิตอาสา จิตสาธารณะ
8) หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม จรรยาบรรณ การตอบแทนคุณแผ่นดิน การรู้จักกตัญญูกตเวทิตา
ห น้ า 99 | 243

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

9) การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ทักษะการบริหารจัดการความเครียด การรู้สาเหตุปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย หลักการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันปัญ หาสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุคุณภาพ
10) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สื่อสารขั้นต่าในชีวิตประจาวันกับชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักได้
11) นครศรีธรรมราชศึกษา ความหมาย ความสาคัญ ประเภท การสืบสาน การจัดนิทรรศการในรูปแบบมติ
12) ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ความหมาย ความสาคัญ ประเภท การส่งเสริม ปรับปรุง ฟื้นฟู ยกย่องเชิดชู
เกียรติ ธุรกิจสร้างสรรค์
13) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากหนังสือบุด ความหมาย ความสาคัญ ประเภท หลักการบันทึกภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
หนังสือบุด
14) นวัตกรรม ความหมาย ความสาคัญ ประเภท การสร้างนวัตกรรม การแสดงผลงานนวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
15) อาชีพอิสระ ความหมาย ความสาคั ญ ประเภท อาชีพอิสระที่น่าสนใจ การปฏิบัติการอาชีพอิสระตามความ
สนใจ
16) การส่งเสริมความสามารถพิเศษ ความหมาย ความสาคัญ ประเภท การส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข ความสามารถ
พิเศษแต่ละด้าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
17) นันทนาการ ความหมาย ความสาคัญ ประเภท การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจ
หลักสูตร พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีการปรับปรุงพั ฒนาหมวดการศึกษาทั่วไปให้มี
สมรรถนะหลัก รอง ดังที่กล่าวมาเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความสุขเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นสืบไป
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บทที่ 5
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2563-2564
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บทที่ 6
รำยละเอียดหลักสูตร
รำยละเอียดหลักสูตร
สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา กาหนดรายละเอียดในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd เอกสาร มคอ. จึง
เป็นแบบเอกสารจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
โดยมี เป้ าหมายเพื่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ยน และเป็ น การประกัน คุณ ภาพผู้เรีย น รายละเอี ยดของหลั กสู ตร (มคอ.2) มี
วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทาใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของ
หลักสูตร ซึ่งถายทอดมาจากกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ จากมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถามี)
ซึ่งรายละเอียดในเล่ม มคอ. 2 ประกอบด้วย
1. ปกนอก
2. ปกใน
3. คานา
4. สารบัญ
5. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
4. คาอธิบายรายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
1. กากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
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นักศึกษา
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภำคผนวก
ภำคผนวก ก
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ภำคผนวก ข
1. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงกับหลักสูตรปรับปรุง
2. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญ ของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรรม เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ถ้ามี)
3. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระตามสภาวิชาชีพ
(ถ้ามี)
ภำคผนวก ค
ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภำคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
ภำคผนวก จ
อื่น ๆ (ถ้ามี)
ห น้ า 145 | 243

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
คณะ

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
……………………………………
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25571491101088
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ

ภาษาอังกฤษ

: ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)

ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อย่อ

: B.A.(Tourism)

3. วิชำเอก (ถ้ำมี)
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) ให้ระบุประเภทของหลักสูตร เพียง 1 ประเภท
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้ ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศภาษาใด (ให้เลือกเพียง
1 รายการ)
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
5.3 ภำษำที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือต่างประเทศ หรือ
รับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา (ให้เลือกเพียง 1 รายการ)
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความในการสื่อสารทางภาษาไทย
5.4 กำรรับเข้ำศึกษำ
รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความในการสื่อสารทางภาษาไทย
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือเป็น
หลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ โดยต้องระบุชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานที่ทาความร่วมมือด้วย
สาหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ ในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
5.4 ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ ป ริญ ญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระบุ ว่าให้ ปริญ ญาเพี ยงสาขาวิชาเดี ยวหรือให้ ปริญ ญามากกว่า 1
สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
5.6 กำรให้ปริญญำแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ให้ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปรับปรุงจากหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เริ่มใช้ครั้งแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
คณะกรรมการวิชาการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
สภาวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .................
เมื่อวันที่......เดือน............. พ.ศ. ........................
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ..... เมื่อวันที่......เดือน............. พ.ศ. ........................
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7. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
ระบุ ปี ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ การเผยแพร่ เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรณีไม่มี มคอ.1
หลั ก สู ต รจะได้ รั บ การเผยแพร่ ว่ า เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา..............(หลังจากเปิดสอน 2 ปี)
กรณีมี มคอ.1
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขา..........................ในปีการศึกษา.......................(หลังจากเปิดสอน 2 ปี)
7. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
หลั ก สู ต รจะได้ รั บ การเผยแพร่ ว่ า เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ให้ระบุอาชีพในหน่วยงาน ไม่ใช่หน่วยงาน
8.1.................................................................................................................
8.2.................................................................................................................
8.3.................................................................................................................
...
8. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังสำเร็จกำรศึกษำ (สัมพันธ์กับสำขำวิชำ)
8.1 มัคคุเทศก์หรือผู้นาเที่ยว
8.2 ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
8.3 นักพัฒนาการท่องเที่ยว
8.4 นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
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9. ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชำชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 5 คน กรณีมีวิชาเอกต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยเอกละ 3 คน มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่ง ผศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ระดับปริญญาโท อย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง รศ.
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- ระดับปริญญาเอก อย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง ศ.
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
การพิมพ์
1. ชื่อ - สกุล ใช้ นาย/นาง/นางสาว
2. คุณวุฒิ เรียงจากสูงไปต่า
3. กรณีสาเร็จจากต่างประเทศใช้ปี ค.ศ..... และจบในประเทศใช้ปี พ.ศ.....
4 ให้ระบุประเทศที่สาเร็จการศึกษาต่อจากชื่อมหาวิทยาลัย
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เลขประจำตัว
ประชำชน
3 8014 0032x xx x
3 8014 0012x xx x

1 9299 0003x xx x

2 9305 0001x xx x

ตำแหน่ง
ชื่อ – สกุล
ทำงวิชำกำร
ผู้ช่วย
นางศุภมาตร อิสสระพันธุ์
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
นางสาวจุรีภรณ์ นวนมุสิก
ศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์

นางธัญญรัตน์ ศุภการนรเศรษฐ์

นายสิทธิพร เพชรทองขาว

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

สำขำวิชำ
สาธารณสุขศาสตร์
สุขศึกษา
โภชนศาสตร์
โภชนศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
ชีวเคมี
สาธารณสุขศาสตร์

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี
2535
2528
2560
2550
2547
2553

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2550
2561
2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2550
2543

(เกียรตินิยมอันดับ 1)

3 8205 0021x xx x

อาจารย์

นางสาวหทัยรัตน์ ตัลยารักษ์

วท.ม.
วท.บ.

สรีรวิทยา
พลศึกษา
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10. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11.สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จำเป็นต้องนำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจำก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย
12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร (ความต้องการของตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศิษย์
เก่า)
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(ความสอดคล้องในระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบัน
สอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย)
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)อธิบายการ
บริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นหลักสูตรนี้มี
รายวิชาที่ กาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า
รายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
1. ปรัชญำ ควำมสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ระบุป รัช ญา ความสาคัญ และวัต ถุประสงค์ข องหลัก สูต รโดยต้องสอดคล้องกับ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชี พหรือเป้าหมายการผลิตบัณฑิต
ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง พื้ น ฐานความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ความรู้ ในหลั ก สู ต รว่ า
ภาพรวมของหลักสูตรมีลักษณะหรือทิศทางเป็นเช่นไร ความมุ่งหวังในเชิงอุดมคติเกี่ยวกับผลผลิตหรือ
ผู้เรียนของหลักสูตรมุ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาอย่างไร เช่น การพัฒนาประเทศและ
ธารงรักษาไว้ซึ่งลักษณะเด่นของชุมชน หรือเป็นหลักสูตรที่มุ่งให้เกิดความก้าวหน้าทัดเทียมแข่งขันกับ
นานาชาติหรือเป็นหลักสูตรที่มุ่งการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ดังนั้น การเขียนปรัชญาของ
หลักสูตร จึงควรเขียนให้สะท้อนพื้นฐานความเชื่อภาพรวมของลักษณะหรือทิศทาง และความมุ่งหวัง
ในการตอบสนองความต้องการพัฒนาของหลักสูตรนั้น โดยอาจเขียนเป็นการบรรยายความแบบร้อย
แก้วหรืออาจเขียนอย่างกระชับเป็นวลีหรือคาคล้องจอง
1.1 ปรัชญำของหลักสูตร
นักสาธารณสุขต้องยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์และจิตวิญญาณการเป็นนักสาธารณสุข
นักคิดประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต
1.2 ควำมสำคัญของหลักสูตร
ความสาคัญ ของหลักสูตร เป็ นสิ่งบ่ งบอกความจาเป็นในการเกิดขึ้นหรือมีอ ยู่ของ
หลักสูตรว่า มีสถานการณ์และเหตุผลความจาเป็น อย่างไรจึงจะต้องมีหลักสูตรนี้ เมื่อมีหลักสูตรนี้แล้ว
ส่ง ผลให้เกิดประโยชน์อะไร หรือ มีความสาคัญ ในด้านพั ฒนาวิชาการ พัฒ นาองค์ความรู้ในศาสตร์
เฉพาะสาขา และพัฒ นาวิชาชีพ อะไรบ้าง อย่างไรทั้ง ในระดับโลก ประเทศ ท้อ งถิ่น ชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม ครอบครัว ฯลฯ การเขียนความสาคัญของหลักสูตร จึงควรเขียนให้สะท้อนความจาเป็นใน
การสร้าง หรือปรับปรุงหลักสูตร บ่งบอกความต้องการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรอย่างชัดเจนว่า เป็น
การผลิต บั ณ ฑิ ต ในสาขาที่ ขาดแคลนเพื่ อ ตอบสนองต่ อ สภาวะเศรษฐกิ จ หรื อ เป็ น ไปตามความ
ต้องการของตลาด หรือ เป็นความจาเป็นในการพัฒ นาบุคลากรเฉพาะด้าน หรือเพื่อเป็นการพัฒนา
วิชาชีพ หรือมีเหตุผลจาเป็นอื่น ๆ โดยเขียนเป็นบรรยายความแบบร้อยแก้ว อาจใช้หัวข้อหรือย่อหน้า
ในการแบ่งแต่ละประเด็นความสาคัญ
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1.2 ควำมสำคัญของหลักสูตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นศาสตร์ว่าด้วยการกระทาต่ อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบาบัดโรค
เบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้เพื่อลด ความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่เน้นการ
สร้างกาลังคนที่มีคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้
ยึดมั่นในค่านิ ยม อุดมการณ์ และมีจิตวิญ ญาณการเป็น นักสาธารณสุข เพื่ อยกระดับคุณ ภาพของ
บัณฑิตให้มีคุณภาพนาไปสู่การสร้างกาลังคนของชาติ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
ที่มีเปัาหมายการพัฒนาคนและสังคมไทยที่มีความพร้อมทางสุขภาพ กาย สุขภาพจิต ใจ สติปัญ ญา
และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ร่วมกับสร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพั ฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ลักษณะของหลักสูตร
วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จึงจัดทาขึ้น โดยพบว่ามีปัญ หาความซ้าซ้อน
ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งการผลิตนักสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้าใน
การผลิต บัณ ฑิ ตวิชาชีพการสาธารณสุ ขชุมชน ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณ์ ของ
ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ของประเทศ ซึ่ งการจัดทาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์นี้อยู่ภายใต้หลักการสาคัญ ได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดทาหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็ น หลั ก สูต รบู รณาการ และเป็ น หลั ก สู ต รอิ ง สมรรถนะมากกว่ าหลั ก สู ต รอิ ง เนื้ อ หา เน้ น
สมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 2) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่นและ ตอบสนองความต้องการของการใช้บัณฑิต
ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียนที่จะต้องเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพ
ตลอดชีวิต 3) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร ตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน อัตลั กษณ์และ
สภาพบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่มีเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่กาหนดขึ้นตามแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกาหนดโครงสร้างหลักสูตรให้
มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนและปรัชญาของหลักสูตรและมหาวิทยาลั ย 4) การ
ส่ ง เสริ ม การจั ด ท าหลั ก สู ต รรายวิ ช าที่ ทั น สถานการณ์ โลก ประเทศ ท้ อ งถิ่ น เน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต เกิ ด
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สมรรถนะตามมาตรฐานที่กาหนด จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 5) การส่งเสริมการบริหาร
จัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่สอดคล้องกั บ
มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สถานการณ์ที่จาเป็นและสาคัญ นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผู้ใช้บัณ ฑิต 6) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณ ภาพหลักสูตรที่ เข้มข้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุป ระสงค์ของหลัก สูตร หมายถึ ง คุณ ลัก ษณะของผู้เรียนที่ หลั กสูต รต้องการให้
เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามข้อกาหนดและการบริหารจัดการของหลักสูตร การ
เขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงควรเขียนให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้ เ รี ย น 3 ป ริ เ ข ต (Domain) ได้ แ ก่ พุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive Domain : Head) ทั ก ษ ะ พิ สั ย
(Psychomotor Domain: Hand) และจิตพิสัย (Affective Domain : Heart) และสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้เรียนจะสามารถนาความรู้ ทักษะ และเจตคติไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิด ประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อ
หรือการทางานในชีวิตจริง/ในสถานประกอบการจริงได้ อย่างไร นอกจากนั้นแล้วก็ควรพิจารณาเขียน
ให้ มีความสัมพันธ์กันกับปรัชญาของหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน โดยเขียนเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน และสามารถวัดและประเมินผลได้
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
1.3.2 เป็นผู้เรียนรู้ ฉลาดรู้ มีปัญญา เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์วิจัยและนวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าในการพั ฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สัง คม และ
ประเทศ
13.2.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในการพัฒนาสุขภาพ จัดบริการหรือ
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ บูรณาการศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพของสังคม ตาม
บริบทของพื้นที่
ห น้ า 155 | 243

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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2. แผนพัฒนำปรับปรุง
ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อความสาเร็จของ
แผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความสาเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวดที่ 7
ด้วย
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. .....
2. แผนพัฒนำปรับปรุง
แผนกำรพัฒนำ/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้
ได้ ม าตรฐานตามที่ สกอ. และ
(ร่ า ง) มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญ ญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลั กสูต รสี่
ปี) พ.ศ. 2562

1. ติ ด ตามร่ า งมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
ภายใต้ ก รอบวิ ช าชี พ การ
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา
ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

2. พัฒ นาหลักสูตรให้ส อดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น
ต ล าด แ รงงาน แ ล ะ ก าร
เป ลี่ ย นแปล งด้ า นต่ า งๆขอ ง
ประเทศ

1. ติดตามและประเมินความ
พึ ง พอใจและข้ อ เสนอแนะ
ค ว า ม ต้ อ งก า ร ข อ งผู้ ใช้
บัณ ฑิ ต ทุ ก 3-5 ปี หรือเมื่ อ
ครบวงรอบของหลักสูตร

2. ติ ดตามประเมิ นหลั กสู ตร
ทุ ก 3 – 5 ปี หรื อ เมื่ อ ครบ
วงรอบ

หลักฐำน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ

2. ความพึ งพ อใจในทั กษะ ความ รู้
ความสามารถในการทางานของบัณฑิ ต
โดยใช้ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
2. พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความ ผู้ใช้บัณฑิต
ร่วมมือระหว่างชุมชนในด้าน
สุขภาพและด้านที่เกี่ยวข้อง
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หลักฐำน/ตัวบ่งชี้

ทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน กึ่ ง
เอกชนและภาคประชาชนใน
ประเทศ
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะ
ด้านการเรียนการสอน วิชาการ
การวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิ ช าการ ให้ เชี่ ย วชาญด้ า นการ
สาธารณสุข

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ใน 1.ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
การสอนที่ เ น้ น ชุ ม ชนเป็ น ผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการสอนโดยเน้น
หลัก
ท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นหลัก

4. พัฒนาด้านการเรียนการสอน
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ก า ร วิ จั ย
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมหรือภาคทฤษฎี
และปฏิ บั ติ ด้ านสาธารณ สุ ข
การบู ร ณาการ ด้ า นการสร้ า ง
สุ ข ภาพในรายวิ ช าภาคทฤษฎี
แ ล ะ ภ า ค ป ฏิ บั ติ ท า ง ด้ า น
สาธารณสุข

1. บูรณาการในรายวิชาต่าง
ๆ ขอ งห ลั กสู ต ร ในก าร
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น
ทางด้ า นสาธารณสุ ข การ
วิจัย นวัตกรรม การบริการ
วิ ช าการ แล ะท านุ บ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม

2 . ส่ ง เส ริ ม ก า ร พั ฒ น า 2. จ านวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่
งานวิ จั ย นวั ต กรรม และ ดาเนินการในชุมชน และร่วมกับชุมชน
บริ ก ารวิ ช าการในท้ อ งถิ่ น
3. ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชน
และชุมชน
แล ะ ป ระชาชน ที่ เกี่ ยวข้ อ งต่ อ ก าร
3.ให้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานในการ ปฏิบัติงานของนักศึกษา
จั ด การเรี ย นการสอนและ
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้ชุมชนเป็นฐานใน
การฝึกปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอน
1. จ านวนรายวิ ช าที่ บู ร ณ าการ/เพิ่ ม
เนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพ
2. จ านวนโครงงานหรือ กิจ กรรมที่ เน้ น
การสร้างเสริมสุขภาพ
3. จ านวนนวัตกรรมและสื่อที่ ใช้ ในการ
สอนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ

2. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ผ่ า น
การวิ จั ย นวั ต กรรม หรื อ
กิ จ ก ร ร ม ง า น ท า ง ด้ า น
สาธารณสุข
3. พัฒ นานวัตกรรมและสื่อ
ที่ ใช้ ใ นการสอนในรายวิ ช า
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หลักฐำน/ตัวบ่งชี้

เฉพาะทางด้านสาธารณสุข
5. พั ฒ นาทั ก ษะการสอน/การ 1. พั ฒ นาทั ก ษะการสอน
ประเมินผลของอาจารย์ตามผล ข อ งอ าจ ารย์ ที่ เน้ น ด้ า น
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด้ า น
ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทัก ษะในการวิเคราะห์ และ
การสื่อสาร และทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ

1.จานวนโครงการการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผลของอาจารย์ตาม
ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน

6. พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการ
สอนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะ
ป ฏิ บั ติ ที่ จ ะเป็ น นั ก วิ ช าก าร
สาธารณสุขมืออาชีพ

1. ระดับความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริการ และ
แหล่งฝึกต่อการปฏิบัติการของนักศึกษา

1. ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรี ย น
ก ารส อ น
ภาคปฏิ บั ติ ที่ เน้ นการมี ส่ วน
ร่วมของบุ คลากรแหล่งฝึกกั บ
สถาบันการศึกษา

2.ระดับความพึ งพอใจของนั กศึกษาต่ อ
ทักษะการสอนของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต
ต่อการปฏิบัติของบัณฑิต

2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบการ
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ของ
อาจารย์ ใ ห้ ทั น สมั ย ทั น ต่ อ
สถานการณ์
3. จัดระบบห้องปฏิบัติการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน
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หมวดที่ 3
ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
1.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน
กรณีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่
เกิน 9 หน่วยกิต ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

หมวดที่ 3
ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
1.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน
กรณีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
1.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค
ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน
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1.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค
ไม่มี
2. กำรดำเนินกำรหลักสูตร
2.1 วัน – เวลำในกำรดำเนินกำรเรียนกำรสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนกรกฎาคม– พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนธันวาคม– มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน– พฤษภาคม
2. กำรดำเนินกำรหลักสูตร
2.1 วัน – เวลำในกำรดำเนินกำรเรียนกำรสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนกรกฎาคม– พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนธันวาคม– มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน– พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
ระบุ คุณ สมบั ติ ผู้ เข้าศึ ก ษาในหลัก สูต รที่ส อดคล้อ งกับ ระดั บ การศึ กษาตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ระดับปริญญาตรี
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจต
คติที่ดีและคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ/หรือเป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคั บการ
คัดเลือกซึ่งสถาบันเป็นผู้กาหนด
2.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2.2.3 เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
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ระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.3 ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ
ระบุคุณลักษณะของนักศึกษาแรกเข้าที่ส่งผลกระทบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อาจส่ง ผลกระทบการ
ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรจะต้องนามากาหนดแผน
ปรับปรุงพัฒนา ซึ่งแต่ละหลักสูตรไม่จาเป็นต้องมีปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าเหมือนกัน ปัญหาแรกเข้าที่ พบ
บ่อย เช่น นักศึกษาที่มีข้อจากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ ฯลฯ
2.3 ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ
นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ และหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
เฉพาะพื้นฐานอาชีพ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ / ข้อจำกัดของนักศึกษำในข้อ 2.3
ระบุแผนปรับปรุง แก้ไขพัฒนานักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม 2.3
2.4 กลยุทธ์ในกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ / ข้อจำกัดของนักศึกษำในข้อ 2.3
นักศึกษาที่มีผลการเรียนหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานอาชีพ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 คะแนน หลักสูตร
จะจัดสอนเสริมก่อนเปิดภาคเรียน หรือในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน หรือมีการจัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่
ช่วยน้อง เพื่อจัดการเรียนการสอนเสริมนอกเวลาเรียน
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2.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี
ระบุจานวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจานวนที่คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
จำนวน
จำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ
นักศึกษำ/ชั้นปี
25….
25….
25….
25….
25….
ชั้นปีที่ 1
xx
xx
xx
xx
xx
ชั้นปีที่ 2
xx
xx
xx
xx
ชั้นปีที่ 3
xx
xx
xx
ชั้นปีที่ 4
xx
xx
รวม
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ
xxx
2.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี
ภำคปกติ
จำนวนนักศึกษำ

2565

จำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ
2566
2567
2568

2569

ชั้นปีที่ 1

75

75

75

75

75

ชั้นปีที่ 2

-

75

75

75

75

ชั้นปีที่ 3

-

-

75

75

75

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

75

75

รวม

75

150

225

300

300

คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ

-

-

-

75

75
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ภำคพิเศษ
จำนวนนักศึกษำ

2565

จำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ
2566
2567
2568

2569

ชั้นปีที่ 1

30

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 2

-

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 3

-

-

30

30

30

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

30

30

รวม

30

60

90

120

120

คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ

-

-

30

30

30

2.6 งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณ
การค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
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2.6 งบประมำณตำมแผน
2.6.1 งบประมำณรำยรับ (หน่วย : บำท)
รำยกำร

แหล่งเงิน

25….

ประมำณรำยรับ
25….
25….
25….

รวม

1. เงินรำยได้
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้
2. งบประมำณแผ่นดิน
2.1 เงินเดือน (ข้าราชการ) งบแผ่นดิน
2.2 เงินอุดหนุน (พนักงาน
มหาวิทยาลัย)
2.3 ค่าวัสดุการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
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2.6 งบประมำณตำมแผน
2.6.1 งบประมำณรำยรับ (หน่วย : บำท)
รำยกำร

แหล่งเงิน

1. เงินรำยได้
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เงินรายได้

2. งบประมำณแผ่นดิน

ประมำณกำรรำยรับ
ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

รวม

1,605,000

1,605,000

1,605,000

1,003,500

5,818,500

1,605,000

1,605,000

1,605,000

1,003,500

5,818,500

1,116,000

936,600

1,050,600

514,700

3,617,900

2.1 เงินเดือน (ข้าราชการ)

งบแผ่นดิน

308,300

151,200

110,600

195,400

765,500

2.2 เงินอดุหนุน (พนักงาน
มหาวิทยาลัย)

งบแผ่นดิน

582,700

560,400

715,000

94,300

1,952,400

2.3 ค่าวัสดุการศึกษา

งบแผ่นดิน

225,000

225,000

225,000

225,000

900,000

2,721,000

2,541,600

2,655,600

1,518,200

รวมทั้งสิ้น

9,436,400
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2.6.2 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วย : บำท)
หมวดเงิน

เปอร์เซ็นต์

25….

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
25….
25….

25….

รวม

ก.งบบุคลำกร
1. เงินเดือน
2. ค่าจ้างชั่วคราว
ข.งบดำเนินงำน
1. ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ
2. ค่าสาธารณูปโภค
ค.งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ง. เงินอุดหนุน
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
รวมทั้งสิ้น
หมำยเหตุ 1. งบประมำณค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร...............บำท และค่ำใช้จ่ำยต่อหัวต่อปี......... บำท
2. ข้อมูลจำกกองนโยบำยและแผน
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2.6.2 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วย : บำท)
รำยกำร

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
เปอร์เซ็นต์

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

รวม

ก. งบบุคลำกร

13.18

334,600

269,200

159,900

239,200

1,002,900

1. เงินเดือน

10.06

308,300

151,200

110,600

195,400

765,500

2. ค่าจ้างชั่วคราว

3.12

26,300

118,000

49,300

43,800

237,400

ข. งบดำเนินงำน

61.17

1,245,700

1,316,000

1,279,700

814,200

4,655,600

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55.26

1,133,200

1,203,500

1,167,200

701,700

4,205,600

2. ค่าสาธารณูปโภค

5.91

112,500

112,500

112,500

112,500

450,000

ค. งบลงทุน

-

-

-

-

1. ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

2. ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

ง. เงินอุดหนุน

25.65

582,700

560,400

715,000

94,300

1,952,400

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

25.65

582,700

560,400

715,000

94,300

1,952,400

100.00

2,163,000

2,145,600

2,154,600

1,147,700

7,610,900

-

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
รวมทั้งสิ้น

หมำยเหตุ : 1. งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน ประมาณ 101,478 บาท
2. ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน
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2.7 ระบบกำรศึกษำ เลือกได้หลำยอย่ำงตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.7 ระบบกำรศึกษำ
 แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ธนาคารหน่วยกิต (Credit bank))
2.8 กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี)
…………………………….
2.8 กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย
นั ก ศึ ก ษาที่ เคยศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น มาก่ อ น หรื อ เคยศึ ก ษานอกระบบ หรื อ มี
ประสบการณ์ ห รือ เคยศึก ษาตามอั ธยาศั ย เมื่ อเข้ าศึก ษาในหลัก สูต รนี้ สามารถเที ยบโอนหน่ วยกิต ได้ โดย
หลั กเกณฑ์ ข้อ กาหนดต่าง ๆ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ นครศรีธ รรมราช ว่าด้ วยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน
ระบุจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่สัมพันธ์
กับการเลือกเรีย นของนั กศึก ษา ซึ่ งก าหนดเป็ นหลักสูต รแบบศึกษาเต็ม เวลาหรือ แบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ
3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา สาเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร
ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาให้สอดคล้อง
กับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง อว.
โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า …... หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต
แต่ละหมวดวิชาดังนี้
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่ำ
30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนไม่เรียนกว่า
6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชำเฉพำะ เรียนไม่น้อยกว่า
.. หน่วยกิต
ห น้ า 169 | 243

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า
- วิชาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า
- วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
(2) กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เรียนไม่น้อยกว่า
(3) หมวดวิชำเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

..
..
..
..
..

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร
จ านวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลั กสู ตรไม่ น้ อยกว่ า 130 หน่ วยกิ ต โดยมี สั ดส่ วนหน่ วยกิ ต
แต่ละหมวดวิชาดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารเลือกเรียนไม่น้อยกว่า
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

30
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
.. หน่วยกิต
30
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
18
หน่วยกิต
หน่วยกิต
11
หน่วยกิต

2) หมวดวิชำเฉพำะ เรียนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานอาชีพ
เรียนไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า
- กลุ่มพื้นฐานสาธารณสุข
เรียนไม่น้อยกว่า
(2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
เรียนไม่น้อยกว่า 54
- กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน เรียนไม่น้อยกว่า
- กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา
สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข เรียนไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
- กลุ่มตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น
การดูแล ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุขเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
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(3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2556

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

หมายเหตุ : ตัวอย่างนี้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มี มคอ. 1

3.1.3 รหัสรำยวิชำ
ให้ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษา ด้วตนเอง
การกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ใช้ระบบตัวเลข
7 หลัก โดยมีแนวทางกาหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้อยู่เดิม กล่าวคือ ใช้ระบบ ISCED
(International Standard Classification of Education) ดังนี้
AAABCDD
DD ลาดับก่อนหลัง
C ลักษณะเนื้อหาวิชา
B ระดับการศึกษา /ระดับความยากง่าย /ชั้นปีที่ควรเรียน
AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา
1) AAA: เลขรหัสประจาหมวดหมู่วิชา
2) B: กาหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษาที่ควรเรียนไว้
ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
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9 ระดับปริญญาเอก
3) C : ลักษณะเนื้อหาวิชา ตามกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น
1 กลุ่มวิชา..................................................
2 กลุ่มวิชา..................................................
3 กลุ่มวิชา.................................................
4 กลุ่มวิชา.................................................
5 กลุ่มวิชา.................................................
6 กลุ่มวิชา.................................................
7 กลุ่มวิชา.................................................
8 กลุ่มวิชา.................................................

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

(................)
(................)
(................)
(................)
(................)
(................)
(................)
(................)

3.1.4 รหัสรำยวิชำ
3.1.2.3 การกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชใช้ระบบ
ตัวเลข 7 หลัก โดยมีแนวทางกาหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้อยู่เดิม กล่าวคื อ
ใช้ระบบ
ISCED (International Standard Classification of Education) ดังนี้
AAABCDD
DD ลาดับก่อนหลัง
C ลักษณะเนื้อหาวิชา
B ระดับการศึกษา /ระดับความยากง่าย /ชั้นปีที่ควรเรียน
AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา
3.1.3.2 AAA : เลขรหัสประจาหมวดหมู่วิชา
3.1.3.3 B : กาหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษาที่ควรเรียนไว้
ดังนี้
1 ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1
2 ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2
3 ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3
4 ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 4
5 ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 5
6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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7 ระดับปริญญาโท
8 ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
9 ระดับปริญญาเอก
3.1.3.4 C : ลักษณะเนื้อหาวิชา ตามกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น ได้จัดหมู่ย่อยตามองค์ความรู้
ของลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1 วิทยาศาสตร์การแพทย์
(407-1--)
2 พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา บุคลิกภาพและสังคม
(407-2--)
3 การบริการและบริหารจัดการสุขภาพ
(407-3--)
4 เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพ
(407-4--)
5 การดูแลสุขภาพ
(407-5--)
6 การวัด การประเมินผล และการวิจัย
(407-6--)
7 การสาธารณสุข
(407-7--)
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(407-8--)
9 โครงการพิเศษ การสัมมนา
(407-9--)

รำยละเอียดรำยวิชำ
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

12

หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
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1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร
9000110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Proficiency for Communication
9000162
การใช้ภาษาในงานสารบรรณ
Language for Paper Work
9000163
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
9000135
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
9000136
ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้
English for Application
9000137
ภาษาอังกฤษสาหรับทักษะการทางาน
English for Working Skills
9000138
ภาษาจีนสาหรับชีวิตประจาวัน
Chinese for Daily Life
9000139
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
9000143
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
9000144
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้
Japanese for Application
9000145
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับทักษะการทางาน
Japanese for Working Skills
9000146
ภาษาเกาหลีสาหรับชีวิตประจาวัน
Korean for Daily Life
9000147
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
9000148
ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้
Korean for Application

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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9000149
9000150
9000151
9000152
9000153

ภาษาเกาหลีสาหรับทักษะการทางาน
Korean for Working Skills
ภาษาอินโดนีเซียสาหรับชีวิตประจาวัน
Bahasa Indonesia for Daily Life
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้
Bahasa Indonesia for Application
ภาษาอินโดนีเซียสาหรับทักษะการทางาน
Bahasa Indonesia for Working Skills

1.2 กลุ่มวิชำมนุษย์ศำสตร์
9000205
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
9000209
การบริหารสมอง
Brain Activity
9000210
การเพิ่มความสุขในชีวิต
Add happiness in life
9000211
ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
Life Competencies for the Righteous
9000212
การจัดการความขัดแย้ง
Conflict Management
9000213
การเป็นผู้ให้
Philanthropy
9000214
การรู้สารสนเทศและสื่อดิจิทัล
Information literacy and digital media
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9000304
ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง
Life and Sufficiency Economy

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
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9000305
9000306
9000307
9000308
9000309
9000310
9000311
9000312
9000313
9000314

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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นครศรีธรรมราชศึกษา
Nakhon Si Thammarat Studies
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
Civics and Social Responsibility
พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
การจัดการเพื่อชีวิต
Management for Life
วิศวกรสังคม
Social engineer
การเงินและการบัญชีเพื่อชีวิตยุคใหม่
Finance and accounting for a modern life
ทักษะธุรกิจออนไลน์สาหรับคนรุ่นใหม่
Online business skills for the new generation
การพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนอในยุคดิจิทัล
Personality development and presentation in the digital age
การสื่อสารและการท่องเที่ยว

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9000315

Communication and Tourism
การสร้างแบรนด์ดิจิทัล
Digital Branding

3(2-2-5)

9000316

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

3(2-2-5)

9000317

Modern retail entrepreneurial skills
ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
Digital retail business

3(2-2-5)

9000318

การสร้าสรรค์งธุรกิจสมัยใหม่

3(2-2-5)
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New Venter Creation
9000319
การตลาดสุขภาพสมัยใหม่
Modern Healthcare Marketing
9000320
การพัฒนาการตลาดสาหรับธุรกิจผู้สูงวัย
Silver Age Marketing Development
9000321
ทักษะทางการตลาดเชิงประสบการณ
Experience Marketing Skills
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
9000403
พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
9000411
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต
Digital Technology Life
9000407
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
9000408
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
Development of Quality of Life and Environment
9000412
การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
Agriculture and Food for Life
9000410
การบริหารจัดการสุขภาพ
Health Management
9000413
แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Suitable Agricultural Practices for Sustainable Development
9000414
สมุนไพรเพื่อชีวิต
Herbs for life
9000415
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชุมชน
Environment, Technology and Innovation for Local Community
9000416
การประกอบอาหารสาหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
Cooking for Modern Entrepreneurship
9000417
การแปรรูปสัตว์น้าท้องถิ่น

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
(3-2-5)
3(2-2-5)
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9000418
9000419
9000420
9000421
9000422
9000423
9000424
9000425
9000426
9000427

Local Aquatic Processing
สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Environment and Global Change
การวาดภาพและการออกแบบในชีวิตประจาวัน
Daily Life Drawing and Design
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับชีวิตประจาวัน
Industrial Technology and Daily Life
รู้ทันอุตสาหกรรมดิจิทัล
Digital Industrial Literacy
การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
Internet of Thing for Digital life
ปัจจัยที่ 5 สาหรับพลเมืองยุคดิจิทัล
The 5th need for Digital Citizens
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์
Creative Modern Industrial Technology
การจัดการข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
Creative Data Management
การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่
Modern Industrial Management
เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
Technology Due to Royal Initiative

2. หมวดวิชำเฉพำะเรียนไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า
2.1.1 วิชาบังคับ
เรียนไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
................... (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

(3-2-5)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)

....

….
หน่วยกิต
หน่วยกิต
.... หน่วยกิต
หน่วยกิต
.... หน่วยกิต
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2.1.2 วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
….. หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
................... (ภาษาไทย)
.... หน่วยกิต
(ภาษาอังกฤษ)
2.1.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
จากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ดังต่อไปนี้
1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
................... (ภาษาไทย)
.... หน่วยกิต
(ภาษาอังกฤษ)
2) สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
................... (ภาษาไทย)
.... หน่วยกิต
(ภาษาอังกฤษ)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่ซ้ากับรายวิชา ที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
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2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ
2.1.1 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
เรียนไม่น้อยกว่ำ
4071111 ฟิสิกส์สาธารณสุข
Physics for Public Health
...
2.1.2 กลุ่มพื้นฐำนสำธำรณสุข
เรียนไม่น้อยกว่ำ
4071109 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
Anatomy and Physiology I
...
2.2 กลุ่มวิชำชีพสำธำรณสุข
เรียนไม่น้อยกว่ำ
2.2.1 กลุ่มส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยชุมชน
4072523 ทันตสาธารณสุข
Dental Public Health
...
2.2.2 กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบำดวิทยำ สถิติและกำรวิจัย
ทำงด้ำนสำธำรณสุข
4073107 วิทยาการระบาด
Epidemiology
...
2.2.3 กลุ่มตรวจประเมิน กำรบำบัดโรคเบื้องต้น กำรดูแล
ช่วยเหลือฟื้นฟูสภำพ และกำรส่งต่อ
4072108 การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น
Health Assessment and Basic Medical Care
...

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

94 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต
3(2-2-5)

54 หน่วยกิต

11 หน่วยกิต
2(2-0-4)

12 หน่วยกิต
3(2-2-5)

9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
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2.2.4 กลุ่มอำชีวอนำมัยและอนำมัยสิ่งแวดล้อม

12 หน่วยกิต

4072325

3(2-2-5)

อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health
...
2.2.5 กลุ่มบริหำรสำธำรณสุขและกฏหมำยสำธำรณสุข
4074309 การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
...
2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ในภำคสนำม
เรียนไม่น้อยกว่ำ
กำรฝึกประสบกำรณ์สำธำรณสุขชุมชน
4072805 การฝึกประสบการณ์งานสาธารณสุขชุมชนพื้นฐาน

10 หน่วยกิต
3(2-2-5)

10 หน่วยกิต
1(90)

Field Experience in Basic Community Health
4073808

การฝึกประสบการณ์การปฐมพยาบาลและ
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

2(180)

Filed Experience in First Aids and Basic
Medical Care
4073807

การฝึกประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

2(180)

Field Experience in Health Promotion
4074819

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
407xxxx

การฝึกประสบการณ์งานพัฒนาสุขภาพชุมชน
5(450)
Field Experience in Community Health
Development
เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 หน่วยกิต
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
3(2-2-5)
Exercise for Health and Recreation
…
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3.1.4 แสดงแผนกำรศึกษำ
ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1
หมวดวิชำ กลุ่มวิชำ

รหัสวิชำ

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษำ
ด้วยตนเอง

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

วิชาบังคับ
วิชาเลือก

เลือกเสรี เลือกเสรี
รวม
ชั่วโมง/สัปดำห์

= 18 +

3+

6+

4+

15+

...
ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2
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ปีที่ 1 / ภำคกำรศึกษำที่ 1
หมวดวิชำ

กลุ่มวิชำ

รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษำด้วยตนเอง

ภาษาฯ
มนุษย์ฯ
วิทย์ คณิต
และเทคโนฯ
สังคม
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาเฉพาะ พื้นฐานสาธารณสุข
ฯ

4071111
4071109

ฟิสิกส์สาธารณสุข

3

2

2

5

กายวิภาคและสรีรวิทยา 1

3

2

2

5

4071701
รวม

การสาธารณสุข

3
18

2
13

2
10

5
31

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษำ
ด้วยตนเอง

ชั่วโมง /สัปดำห์ = 77
..

ปีที่ 4 / ภำคกำรศึกษำที่ 2
หมวดวิชำ

เฉพาะด้าน

กลุ่มวิชำ

วิชาชีพ
สาธารณสุข

รหัสวิชำ
4074309

การบริหารงานสาธารณสุข

3

2

2

5

4074205

การพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม

3

2

2

5

3

2

2

5

2
11

6

6

15

4073621
เลือกเสรี

ชื่อวิชำ

เลือกเสรี
รวม
/สัปดำห์ = 27

.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชำชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์
3.2.1 อำจำรย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร ดังนี้
1) ระดับปริญญำตรี
(1) คุณวุฒิระดับปริญ ญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
(2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้ อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง นั บ
ย้อนหลังตามปีที่เริ่มใช้หลักสูตร
2) ระดับปริญญำโท
(1) คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
(2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
3) ระดับปริญญำเอก
(1) คุณ วุฒิขั้นต่าปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญ ญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
(2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
หมำยเหตุ
1. ชื่อ - สกุล ใช้ นาย/นาง/นางสาว
2. คุณวุฒิ เรียงจากสูงไปต่า
3. กรณีจบต่างประเทศใช้ปี ค.ศ. และจบในประเทศใช้ปี พ.ศ.
4 ให้ระบุประเทศที่สาเร็จการศึกษาต่อจากชื่อมหาวิทยาลัย
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชำชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์
3.2.1 อำจำรย์ประจำหลักสูตร
เลขประจำตัว
ประชำชน
3 8014 0032x
xx x
3 8014 0012x
xx x

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2 9305 0001x
xx x

อาจารย์

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
โภชนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โภชนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์

ปี
2535
2528
2560
2550
2547
2561

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2555

มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์

2553

วท.บ.
วท.ม.

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
สรีรวิทยา

2550
2550

วท.บ.

พลศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

นางศุภมาตร
อิสสระพันธุ์
นางสาวจุรีภรณ์
นวนมุสิก

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

นายสิทธิพร
เพชรทองขาว

วท.บ.

สำขำวิชำ

(เกียรตินิยม
อันดับ 1)

1 9299 0003x
xx x

3 8205 0021x
xx x

อาจารย์

อาจารย์

นางธัญญรัตน์
ศุภการนรเศรษฐ์

นางสาวหทัยรัตน์
ตัลยารักษ์

วท.ม.

3.2.2 อำจำรย์ผู้สอน
1) ให้ระบุทุกคนที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
2) ชื่อ - สกุล ใช้ นาย/นาง/นางสาว
3) คุณวุฒิ เรียงจากสูงไปต่า
4) กรณีจบต่างประเทศใช้ปี ค.ศ. และจบในประเทศใช้ปี พ.ศ.
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5) ให้ระบุประเทศที่สาเร็จการศึกษต่อจากชื่อมหาวิทยาลัย
3.2.2 อำจำรย์ผู้สอน
เลขประจำตัว
ประชำชน
3 9101
0045x xx x

...
3 8499
0009x xx x

ตำแหน่ง
ทำง
ชื่อ-สกุล
วิชำกำร
อาจารย์ นางสาวนอรีนี
ตะหวา

สำเร็จกำรศึกษำจำก
คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สถำบัน

ปี พ.ศ.

วท.ม.

อนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2548

วท.บ.

อนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ์

2543
2554

อาจารย์ นางรุ่งนภา
พิมเสน

ปร.ด.

ปิโตรเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม.

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
และปิโตรเคมี
เคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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3.2.3 อำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี)
1) ชื่อ - สกุล ใช้ นาย/นาง/นางสาว
2) คุณวุฒิ เรียงจากสูงไปต่า
3) กรณีจบต่างประเทศใช้ปี ค.ศ. และจบในประเทศใช้ปี พ.ศ.
4) ให้ระบุประเทศที่สาเร็จการศึกษาต่อจากชื่อมหาวิทยาลัย
3.2.3 อำจำรย์พิเศษ
เลขประจำตัว
ประชำชน
5 8007 0004x xx x
3 8001 0157x xx x

สุขศึกษา

ตำแหน่ง
ชื่อ – สกุล
ทำงวิชำกำร
นายแพทย์ชานาญ พญ. อัจฉรี แก้วทอง
การ
พยาบาลวิ ช าชี พ นางสาวกัลยา หนูคง
ชานาญการ

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

พ.บ.
แพทย์เฉพาะทาง
พบ.ม.
ศศ.ม.
พย.บ.
ค.บ.

แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
จิตวิทยาการปรึกษา
พยาบาลศาสตร์

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน
มหวิทยาลัยมหิดล
รพ. พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำน หรือสหกิจศึกษำ) (ถ้ำมี)
สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร
4.1 กำรฝึกงำน
4.1.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ
4.1.2 ช่วงเวลำ
ภาคการศึกษาที่ .... ของปีการศึกษาที่ ....
4.1.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
4.2 สหกิจศึกษำ
4.2.1 กำรฝึกงำน
4.2.2 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ
4.2.3 ช่วงเวลำ
ภาคการศึกษาที่ .... ของปีการศึกษาที่ ....
4.2.4 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม
นักศึกษาต้องมีประสบการณ์ ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจะจัดให้
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนโดยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 รายวิชา
4.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิ บัติง านจากสถานฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ตลอดจนมี ความ
เข้าใจในหลักการความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่ เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญ หาทางสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชนได้
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
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4.1.4 มีระเบีย บวินั ย ตรงเวลา เข้ าใจวั ฒ นธรรมและสามารถปรับ ตัวเข้ ากับ สถาน
ประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลำ
4.2.1 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
4.2.2 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
4.2.3 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน
4.3.1 จัดระหว่างเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3.2 จัดระหว่างเรียน ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3.3 จัดเต็มเวลา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4.4 คุณลักษณะของสถำนประกอบกำร
เป็นสถานประกอบการสัง กัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงอื่นๆ หรือองค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น เช่น โรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาลทั่ วไป โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
4.5 คุณสมบัติของครูพี่เลี้ยง
4.5.1 พยาบาลวิ ช าชี พ (เวชปฏิ บั ติ ) ปฏิ บั ติ ง านประจ าสถานประกอบการและมี
ประสบการณ์การทางานด้านคลินิกมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
4.5.2 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานประจาสถานประกอบการและมีประสบการณ์
การทางานชุมชนมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
4.6 คุณ สมบัติของอำจำรย์นิเทศ เป็นอาจารย์สายวิชาวิชาชีพซึ่งรับผิดชอบรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำโครงงำนหรืองำนวิจัย (ถ้ำมี)
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจาก
โครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอื่น ๆ ควรแนบข้อกาหนดสาหรับการทาโครงงานด้วย
5.1 คำอธิบำยโดยย่อ
5.2 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก ๆ ที่ต้องการจากการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.3 ช่วงเวลำ
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ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กาหนดให้ทาโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี
ภาคการศึกษา
5.4 จำนวนหน่วยกิต
5.5 กำรเตรียมกำร
อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่
นักศึกษา
5.6 กระบวนกำรประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำโครงงำนหรืองำนวิจัย
ข้อกาหนดในการทางานวิจัยของนักศึกษาต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสาธารณสุข
และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นวิจัยที่
มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข
5.1 คำอธิบำยโดยย่อ
งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทาการวิจัย ประโยชน์
ที่ได้รับจากการทาวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มำตรฐำนกำรเรียนรู้
นักศึกษาสามารถร่วมงานกับผู้อื่น มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือในการทาวิจัย
ผลงานวิจัยสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้
5.3 ช่วงเวลำ
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จำนวนหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5.5 กำรเตรียมกำร
มี การก าหนดชั่ วโมงการให้ ค าปรึ กษา จั ดท าบั นทึ กการให้ ค าปรึกษาให้ ข้ อมู ลข่ าวสาร
เกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
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5.6 กระบวนกำรประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทางานวิจัย ที่บันทึกในสมุดโดยอาจารย์ผู้สอน
และประเมิน ผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูป แบบการน าเสนอตามระยะเวลา และการจัดสอบการ
นาเสนองานวิจัยโดยมีผู้สอนและมีนักศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรสามารถร่วมฟัง
ได้
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หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ (ให้ระบุจุดเด่น จุดแข็ง จุดขำยของหลักสูตร)
(ระบุลักษณะพิเศษที่นอกเหนือไปจากความคาดหวัง โดยทั่ว ๆ ไปสาขาวิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้น
ในตัวของนักศึกษา, สมรรถนะของนักศึกษา)
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ
1.2 สมรรถนะของนักศึกษำ
1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชา
2) มี กระบวนการท างานเป็ นกลุ่ม เน้น การประเมิ น 360 องศาทั้ ง
ประเมินตนเอง สมาชิกในกลุ่มประเมิน และอาจารย์เ ป็นผู้ประเมิน
การช่วยเหลืองานกลุ่ม
3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ เน้นให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีช่วยกัน
บริหารจัดการ อาจารย์เป็นเพียงพี่เลี้ยง
2. มีจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
1) มีการสอดแทรกการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ ในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุข
2) การปฏิบัติฝึกงานโดยการร่วมทางานกับสหวิชาชีพ ฝึกการปฏิบัติ
ต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ร่วมงาน การเคารพ ยกย่อง ให้เกียรติ ไม่ให้ร้าย
ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
3) สอนให้เห็ นความสาคัญ ต่อความปลอดภัยสุขอนามัย และสวัสดิ
ภาพของสาธารณชน และสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะ มีการฝึกให้
นักศึกษาวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ชี้แนะตามแนวทาง
จรรยาบรรณต่อสาธารณะ โดยอาจารย์ผู้สอน
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คุณลักษณะพิเศษ
3. เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการและวิ ชาชีพ โดยมี
ความรู้ ใ น ศาสตร์ ทั้ งภ าคท ฤษ ฎี และ
ภาคปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ น เกณ ฑ์ ดี สามารถคิ ด
วิเคราะห์ ประยุ กต์ใช้ เลือ กตัด สิน ใจ และ
อ านวยการ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านทางด้ า น
สาธารณสุ ข ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
การศึกษาต่อในระดับสูง

4. วิจัยและนวัตกรรมเด่น

5. เน้นทักษะใน 21st Century
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ
1) การเรียนการสอนในทฤษฎี ปฏิบัติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งการ
เรียนรู้ใน และนอกห้องเรียน อาทิ หน่วยงานบริการทางสุขภาพและ
ชุมชน
2) ให้นักศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการทางสุขภาพ ตั้งแต่
ปีการศึกษาที่ 2 ตลอดจนจบการศึกษา
3) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อที่จะสามารถ ประเมิน
(Evaluation) วิเคราะห์ (Analysis) และสร้างสรรค์ (Creative) จาก
พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่เดิม
4) จั ด การเรี ย นการสอนแบบการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active learning)
และการมอบหมายงานเป็นกลุ่มในรายวิชา
6) ฝึ ก อบรมองค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ สาธารณสุ ข ให้ แ ก่
นักศึกษาโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์
1) ให้นักศึกษาทาวิจัยตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นคิดโจทย์วิจัยไปจนถึง
การได้ผลการวิจัย สรุปผล โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
2) ส่งเสริมให้นักศึกษานาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่าง ๆ
3) สอดแทรกการผลิตนวัตกรรมทางสุขภาพในรายวิชาต่าง ๆ มีให้
คาแนะนาแก้ไขปรับปรุง โดยอาจารย์ผู้สอน และทดลองน าไปใช้ใน
ชุมชน
1) ส่ ง เสริม และจั ด กิ จ กรรมส าหรับ นั ก ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ 21st
Century Skills/ Lifelong learning, Teamwork, 4Cs ( Critical
thinking, Creativity, Collaboration, and Communication)
และ Leadership ในทุกรายวิชา
2) จั ด ก ารศึ ก ษ าโดยใช้ ชุ ม ช น เป็ น ฐาน (Community-based
learning) และการศึ ก ษาโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-based
learning) ให้นักศึกษาฝึกคิด วางแผน และลงมือทา
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1.2 สมรรถนะหลักของนักศึกษำ
สมรรถนะหลักของนักศึกษำ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ

ชั้น ปี ที่ 1 นั กศึ กษามี เจตคติแ ละความภาคภูมิ ใจการ นักศึกษาเรียนวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่ม ต่าง ๆ วิชาเฉพาะใน
เป็นนักสาธารณสุข เข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง กลุ่ ม พื้ น ฐานสาธารณสุ ข พื้ น ฐานวิ ช าชี พ และวิ ช าชี พ
ทางวัฒนธรรม และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
สาธารณสุข นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมต้นกล้าสาธารณสุข
เพื่อฝึกให้นักศึกษาเห็นบทบาทการทางานและภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพสาธารณสุข
ชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีความรู้ทักษะพื้นฐานในการทางาน นักศึกษาเรียนรู้งศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชน และเข้าใจชุมชน
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี ก รณี ศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้
นั ก ศึ ก ษ าน าท ฤษ ฎี สู่ ก ารป ฏิ บั ติ ใ น กิ จก รรม ขอ ง
มหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเป้าหมาย
ชั้ น ปี ที่ 3 นั ก ศึ ก ษามี ภ าวะผู้ น าและผู้ ต าม สามารถ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ก ารศึ ก ษาชุ ม ชน การวางแผนการ
วางแผนแก้ ปั ญ หาชุ ม ชน มี ทั ก ษะในการวิ จั ย และ แก้ปัญหางานด้านสาธารณสุขชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย
นวัตกรรม มีความมั่นใจในตนเองทั้งวิชาการและวิชาชีพ โดยนั ก ศึ ก ษามี ก ารลงมื อ ปฏิ บั ติ เก็ บ ข้ อ มู ล ท าวิ จั ย จริ ง
ภายใต้ ก ารดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งความ
สมบูรณ์ ด้านองค์ความรู้ท างสาธารณสุขศาสตร์ จัดให้ มี
การเรียนรู้ร่วมกั บชุ มชนและหน่ วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในศาสตร์สาธารณสุข
ชั้น ปีที่ 4 นั ก ศึก ษาเกิด การบู รณาการศาสตร์ร่วมกั บ
การทางานกับบุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถวางแผนดาเนินโครงการ พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
แก้ ปั ญ หาชุ ม ชน เกิ ด บุ ค ลิ ก ภาพการเป็ น นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขต้นแบบ

มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติในชุมชน โรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อให้เกิดการฝึก
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข เกี่ ย วกั บ การปฐม
พยาบาล การรักษาโรคเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ และ
การพั ฒ นางานสาธารณสุข ชุมชน มีการพัฒ นาโครงการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนร่วมกับกระบวนการการวิจัย
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2. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. คาอธิบายทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของ
ความรู้และทักษะนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กาหนดเป็น
อย่ างน้ อ ย (ดู ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ การศึ ก ษาของสาขา/
สาขาวิชานั้น ๆ ข้อ 5 มาตรฐานผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐาน
สาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานผล
การเรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากคาอธิบายในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 วิธีที่ 2
2. คาอธิบ ายเกี่ ยวกับ กลยุ ทธ์ก ารสอนที่จ ะใช้ ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสู ตรที่จ ะพั ฒ นา
ความรู้และทักษะเหล่านั้น (ควรเป็นคาอธิบายทั่ว ๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกาหนดให้มีใน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย)
3. วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้
ในกลุ่ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ซึ่ งอาจรวมกลยุ ท ธ์ ส าหรั บ การประเมิ น หลั ก สู ต รเช่ น เดี ย วกั บ การวั ด และ
ประเมินผลนักศึกษา) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควร
แสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่นกิจกรรมต่าง ๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนาในตอนเริ่มหลักสูตร
และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่กาหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา
2. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
2.1 ผลกำรเรียนรู้
2.1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีระเบียบวินัยมีคุณ ธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ จิตสาธารณะ และรักในการทางาน
(2) มี ความเข้ าใจความจริ งของชี วิ ต มี ความรอบรู้ อย่ างกว้ างขวาง มี โลกทั ศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคม ต้องตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มี
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ความกล้าหาญทางคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าตระหนักและสานึกในความเป็น
ไทย และรักษ์ความเป็นไทย
(3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปะ วัฒนธรรม
ทั้งท้องถิ่น และ ประชาคมนานาชาติ
2.1.2 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
(1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้
(2) มีความเข้าใจในการดาเนินชีวิตโดยบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลาย มีทักษะ
สาคัญในศตวรรษที่ 21
(3) สามารถใช้อ งค์ความรู้ที่ห ลากหลายผสมผสานกับภู มิปัญ ญาไทยและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมบนฐานการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม
2.1.3 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
(1) สามารถแสวงหาความรู้ จากแหล่ ง เรี ยนรู้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ในรู ป เอกสาร
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่บ่งชี้ถึงการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สัง เคราะห์ สรุป และ
เสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
(3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ในการจั ด การคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตน
สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.4 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิง บวก วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญ หาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
(2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเอง
(3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
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2.1.5 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้ เท่าทัน ใช้ภาษาการสื่อสารอย่าง
มีป ระสิท ธิภ าพ ติด ต่อ สื ่อ สาร ทั ้ง การฟัง พูด อ่า น เขีย น และเลือ กใช้รูป แบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
(2) มี ทั ก ษะในการสร้ า งหรื อ ร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรมโดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การสื บ ค้ น การรวบรวม วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้
มาตรฐานสากล
(3) มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เคราะห์ ตั ว เลขข้ อ มู ล สถิ ติ เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการ
แก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการดารงชีวิตประจาวัน
2.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพั ฒนาผู้เรียนให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย
ของผลลัพธ์ก ารเรียนรู้ต ามมาตรฐานคุณ วุฒิ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มุ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้น ผู้เรียนเป็นเป็นสาคัญ การถ่ายทอดความรู้ที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอนรวมถึงการใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรมและ
น ามาประยุ ก ต์ ใช้ในการจั ดการเรี ย นรู้แ บบบู ร ณาการศาสตร์ ก ารสอน ความรู้ เนื้ อ หา สาระ และ
เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ อาทิ
(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม
(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริงหรือสถานการณ์จริง
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
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(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ
(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)
(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(15) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส
(17) Team-based Learning
(18) Workplace-based Learning
(19) MOOC (Massive Open Online Course)
(20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เหมาะสม
2.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
กลยุทธ์ ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ โดยออกแบบการวัดและประเมิน ผลการ
เรียนรู้ทั้งระหว่างเรียน (Formative Assessment) และหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative
Assessment) การประเมิ น ระหว่ า งเรี ย นใช้ แ นวคิ ด การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย ดาเนินการอย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆกันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายของ
การประเมินเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้และปรับปรุง โดยปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ปรับปรุงการจัดเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา ส่วนการประเมิน
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนมีเป้าหมายเพื่อประมวลความรู้รวบยอดและนาไปสู่ การตัดสินผลการ
เรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ทา
ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
และทาให้ผู้เกี่ยวข้องมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการ
ประกอบอาชี พ เมื่ อ ส าเร็จ การศึ ก ษา โดยมี ก ลยุท ธ์ก ารประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ให้ ค รอบคลุ ม ตาม
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มาตรฐานคุณ วุฒิ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุ ณ ธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้ านทั กษะทาง
ปั ญ ญา 4) ด้ านทั ก ษะความสัม พั น ธ์ร ะหว่ างบุ ค คลและความรั บ ผิ ดชอบ และ 5) ด้ านทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 6) สาหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ มีแนวทางดังต่อไปนี้
2.3.1 กำรประเมิ นผลจำกกำรปฏิบั ติจริง ซึ่ งแนวทางนี้ ใช้ส ามารถวัดผลลัพธ์ก าร
เรียนรู้ได้ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีวิธีการ
วัดผล ได้แก่ การสังเกตและการตรวจผลงานจากการปฏิบัติ
(1) การสังเกต เป็นวิธีการวัดผลโดยการสังเกตพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกจาก
การเรียนรู้ การทางานหรือการปฏิบัติตามสภาพจริงในกิจกรรมการเรียนรู้หรือในห้องปฏิบัติการ การ
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง การสังเกตพฤติกรรการนาเสนอผลงานของผู้เรียน
เป็นต้น วิธีการสังเกตเหมาะสาหรับวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
(2) การตรวจผลงานจากการปฏิบัติ ซึ่งผู้สอนได้ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการให้
ผู้เรียนปฏิบัติจริงมีผลงานเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ซึ่งอาจมีการตรวจผลงานโดยใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบรูบริคส์ การจัดอันดับคุณภาพผลงาน หรืออาจมีการนาเสนอผลงานจากการปฏิบัติในรูปแบบอื่น
ๆ เป็นต้น การตรวจผลงานเหมาะสาหรับวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
2.3.2 กำรประเมินจำกกำรให้ผู้เรียนรำยงำนตนเอง โดยการใช้แบบสอบถาม การใช้
แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิ ยม อุดมการณ์ จิตวิญ ญาณความเป็นครู
ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการเขียนบันทึกการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง
ๆ เป็นต้น ซึ่งแนวทางนี้ใช้สามารถวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมได้เป็นอย่างดี
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2.3.3 กำรประเมินจำกผลกำรทดสอบ ซึ่งแนวทางนี้ใช้สามารถวัดผลลัพธ์การเรียนรู้
ได้ ทั้ ง ด้ านความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา และทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยี โดยมีแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ ทั้งแบบทดสอบอัตนัยและแบบทดสอบปรนัย เป็นเครื่องมือ
ในการทดสอบทั้งระหว่างเรียนและหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน การทดสอบความรู้ทั้งความรู้ในเนื้อหา
รายวิ ช าที่ เน้ น ทฤษฎี และการทดสอบภาคภาคปฏิ บั ติ / ทั ก ษะการปฏิ บั ติ เช่ น การน าเสนองาน
โครงงาน ผลการศึกษาค้นคว้า เป็นต้น
2.3.4 กำรประเมินจำกกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล เช่น การพูดคุยสนทนาอย่างไม่เป็น
ทางการ การสัม ภาษณ์ ผู้เรียนโดยตรง สั มภาษณ์ ผู้เกี่ ยวข้อง รวมทั้ งการประเมินโดยเพื่ อน พ่อแม่
ผู้ปกครอง เป็นต้น
2.3.5 รูปแบบกำรประเมินอื่น ๆ ที่เหมำะสม
2.2 หมวดวิชำเฉพำะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
2.2.2 ควำมรู้
1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
2.2.3 ทักษะทำงปัญญำ
1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
2.2.4 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
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1) ผลกำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นทั ก ษะควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งตั ว บุ ค คลและควำม
รับผิดชอบ
2) กลยุทธ์กำรสอนที่ ใช้ใ นกำรพัฒ นำกำรเรียนรู้ด้ำนทั กษะควำมสัม พัน ธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ
2.2.5 ทั ก ษะกำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข กำรสื่ อ สำร และกำรใช้ เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำรกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะทั้ง 5 ด้าน คณะกรรมการปรับปรุง / พัฒนา สามารถกาหนดจานวนข้อ
ในแต่ละด้านได้เอง ไม่จาเป็นต้องเหมือนหรือเท่ากับของคณะ หรือหลักสูตรอื่น เช่น คุณธรรม กาหนด 2-7 ข้อ /
ความรู้ 3-8 ข้อ /ทักษะทางปัญญา 4-9 ข้อหรือมากกว่าหรือน้อยกว่า เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของผู้ใช้
บัณฑิตของหลักสูตรนั้น ๆ ต้องการ /มาตรฐานต่าง ๆ / หรือนโยบาย ฯลฯ
หากหลักสูตรใดมี มคอ. 1 จะเป็นผลการเรียนรู้ด้านที่ 6 ให้เขียนผลการเรีย นรู้ตามที่กาหนดทุกประการ
แต่ หาก มคอ. 1 เกิน 10 ปี หลั กสูตรสามารถพิจ ารณาไม่เขียนตามก็ได้ห ากล้าสมัยแล้ว /กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้านให้เขียนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้แต่ละข้อในด้านนั้น ๆ /กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ให้เขียนสอดคล้องกับกลยุทธ์ การสอน และผลการเรียนรู้แต่ละข้อในด้านนั้น ๆ จ านวนข้อกลยุทธ์การสอน
การประเมินผล ควรเท่ากับผลการเรียนรู้ในด้านนั้น ๆ)
เพื่อให้ผลการเรียนรู้สอดคล้องกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรควรทาตารางสามช่องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในทุกผลการเรียนรู้ก่อนนาไป
ใส่ในเล่มหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรสามารถเขียนกลยุทธ์รวมของผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เช่นหมวดรายวิชาการศึกษา
ทั่วไป หรือเขียนแยกแบบเดิมก็ได้
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1. มีความรับผิดชอบ มีวินัย

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

ก ล ยุ ท ธ์ ก ำ ร ส อ น ที่ ใ ช้ กลยุ ท ธ์ ก ำรป ระเมิ น ผลกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม เรียนรูด้ ้ำนคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรม

1. เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม 1.ผลงานมี คุ ณ ภาพ เสร็ จ ตาม
จากสถานการณ์จริง กิจกรรมการ ก าหนดในงานเดี่ ย ว งานที ม มี
เรี ย น รู้ ใน ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1 . การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบผลงาน
มอบหมายงานเดี่ยว งานกลุ่ม การ ออกมามีประสิทธิภาพ
เข้าเรียนตรงเวลา

2.เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

2. กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกการเอา 2. การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์
ใจเขามาใส่ใจเรา
ประเมิ น จากการแสดงความ
คิดเห็น สังเกตอากัปกิริยา

3.เป็นแบบอย่างที่ดี

3. การแต่งกาย กริยามารยาททาง 3.ก ารแสดงอ อกขอ งกริ ย า
กาย วาจา ใจ
มารยาทต่อบุคคลต่าง ๆ

(ตัวอย่างที่นามาเสนอเป็นแบบอย่างของการเขียนผลการเรียนรู้ค่อนข้างจะหลากหลาย ชัดเจน ครอบ
คลอบคลุมเนื่องจากมี มคอ. 1 แต่การเขียนผลการเรียนรู้แต่ละด้านแต่ละข้อยังนาประเด็นมารวมกัน
มากยากต่อการประเมินผลการเรียนรู้ ควรนาผลการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกันมารวมเป็นเรื่องเดียวกันจะ
ได้กาหนดทิศทางประเมินผลได้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไรบ้างอย่างไร และลดประเด็นลงเพราะหลาย
ประเด็นเป็นเรื่องกลุ่มเดียวกัน เช่น จิตสานึก ค่านิยม ควรใช้คาเดียว หรือในการธารงความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือ
การลอกเลียนผลงานอาจเขียนเพียงไม่ทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น )
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2.2 หมวดวิชำเฉพำะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง และผลการปฏิ บั ติ ง าน เสี ย สละ ซื่ อ สั ต ย์
มีวิ นั ย มี จ รรยาบรรณวิช าชี พ เคารพในคุณ ค่ าและศั ก ดิ์ ศ รีข องความเป็ น มนุ ษ ย์ ควบคุ มตนเองได้
แยกแยะความดีและความชั่วได้ จัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดารงชีพ และการปฏิบัติงานในด้าน
สาธารณสุข ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
3) มี จิ ตส านึ ก ค่ านิ ย มในการธารงความโปร่ง ใสของสั ง คมและประเทศชาติ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
4) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง
สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย
2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
จัดกิ จกรรมการเรีย นการสอนในทุก รายวิช าที่ ผู้เรีย นมี ส่วนร่วม เน้น การ
เรีย นรู้จ ากสถานการณ์ จริ ง บทบาทสมมติ และกรณี ตัว อย่า งที่ ค รอบคลุม ประเด็น และปั ญ หาด้ า น
คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการดารงชีวิต รวมทั้งกาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามประกาศเรื่อง
คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาสาธารณสุ ขศาสตร์และระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น สามารถเป็นผู้นา
กลุ่มและผู้ตามที่ดีได้
3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้ง การประเมินระหว่างเรียน ภายหลัง
สิ้นสุดวิชาและภายหลังสาเร็จการศึกษา
(1) ประเมินระหว่างเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่ ม
เพื่อน อาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ผู้ใช้บริการ และชุมชน โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
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ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดที่
เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมิน
ตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม
2.2.2 ควำมรู้
1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
มีความรู้ และ ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตที่ครอบคลุมทั้ง
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศาสตร์
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข
(1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของ
นักสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามั ยชุมชน วิทยาการระบาด อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย อนามั ยสิ่งแวดล้อ ม บาบั ดโรคเบื้ องต้น บริห ารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) สามารถวิ เคราะห์ ค วามรู้ ศึ ก ษาปั ญ หาทางสุ ข ภาพ เนื้ อ หาวิ ช า
อย่างถูกต้องและเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
2.2.2.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม การใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก
และชุมชน โดยใช้กลวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย
การค้นคว้า การวิเคราะห์ และทากรณีศึกษาตลอดจนการนาเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม
2.2.2.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
กลยุ ท ธ์ก ารประเมิน ประกอบด้ วย การประเมิ น หลายวิธี /กิ จกรรม
เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผลด้านความรู้ ทั้งการเรียนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง เช่น
การสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ การรายงานการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์กรณี ศึกษา การท า
โครงการ และการนาเสนอปากเปล่า เป็นต้น
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2.2.3 ทักษะทำงปัญญำ
2.2.3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
สามารถคิ ด อย่ า งมี วิจ ารณญาณ คิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ประสบการณ์ภาคปฏิบัติเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์
(1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล นาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(3) สามารถประยุกต์ ใช้ข้อมู ลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพ
และการบูรณาการข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
2.2.3.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
การสอนที่ เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด และการแก้ ไ ขปั ญ หา
ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยใช้วิธีการสอน
ที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนความคิด การทากรณีศึกษา การโต้วาที การจัด ทา
โครงการ เป็นต้น
2.2.3.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เป็นการวัดและการประเมินทักษะการ
คิด และการแก้ไขปัญหา เช่น
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา
(2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา
รายงานการศึกษาปัญหาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม
การประชุมปรึกษาปัญหา และการสัมมนา
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2.2.4 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
มีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุ คคลและกลุ่มคน ปรับตัวได้
ตามสถานการณ์ สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้ตามในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ
และในสถานการณ์ที่หลากหลาย สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์เฉพาะหน้า มีความ
เคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม มีความคิดริเริ่มในการคิดวิเคราะห์
ปั ญ หาที่ ต้ อ งการความสนใจ และแสดงออกได้ อ ย่ างอิ ส ระ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในบทบาทหน้ า ที่
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง
(1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอื่น มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(2) การทางานเป็ นที ม สามารถทางานร่วมกับ ผู้อื่น มีค วามสามัค คี
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
(3) มี ทั ก ษะการเป็ น ผู้ มี ภ าวะผู้ น าและสมาชิ ก ที่ เอื้ อ ต่ อ การแก้ ไ ข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2.2.4.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอื่น มีการรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
(2) การทางานเป็นทีม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีและมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
(3) มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้นาและสมาชิกที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์
2.2.4.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบมีกำรประเมินหลำยด้ำน โดยให้ควำมสำคัญที่กลยุทธ์ ดังนี้
(1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตาม
ในสถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
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(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้นาตามสถานการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
(3) การประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และ
ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
(4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ต ามประสบการณ์ การเรีย นรู้ และความสนใจในการพั ฒ นาตนเองในด้านวิชาชีพ อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2.5 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.2.5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อ สำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สามารถใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย
ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศที่มี คุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล
(1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อโยง การนาเสนอ ข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยกาหนดสุขภาพ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศใน
การสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล หรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็น
(3) มี ทั ก ษะการท างานวิ จั ย การพั ฒ นานวั ต กรรม การพั ฒ นา
พฤติกรรมด้ านสุขภาพ ทักษะการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาอังกฤษและทั กษะสาหรับ
ศตวรรษที่ 21
(4) สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารได้ เ หมาะสม
สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
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2.2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ำรสอนที่ ใ ช้ ใ นกำรพั ฒ นำกำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นทั ก ษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
(3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อสามารถแปลความหมายข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
2.2.5.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ควำมสำคัญที่กลยุทธ์ ดังนี้
(1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบ
สังเกต และแบบประเมินทักษะการพูด การเขียน
(2) การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
(3) การทดสอบการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ข้ อสอบ การท ารายงาน
กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย และการศึกษาอิสระ
2.2.6 ด้ำนทักษะกำรฝึกวิชำชีพ/ทักษะกำรปฏิบัติ
2.2.6.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรฝึกวิชำชีพ
นั กศึ ก ษามี ทั กษะการปฏิ บั ติ การวิเคราะห์ ชุ ม ชน การท างานแบบ
สหสาขาวิชาชีพ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และบูรณาการองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข
(1) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน สามารถทางานแบบสหสาขาวิชาชีพ ทางานแบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย
(2) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2.2.6.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรฝึกฏิบัติ
(1) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในหน่วยงานและทักษะการฝึ ก
ปฏิบัติในแต่ละรายวิชา
(2) มอบหมายงาน หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ค วาม
ต้องการของแต่ละรายวิชา
(3) ปฏิบั ติง านร่วมกั บบุ คลากรในที มงาน และร่วมวิเคราะห์ปั ญ หา
ประเด็นจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(4) สรุปอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ แผนงาน โครงการ
2.2.6.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรฝึกปฏิบัติให้
ควำมสำคัญที่กลยุทธ์ ดังนี้
(1) ประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการ
ตามแบบประเมินของแต่ละรายวิชา
(2) สั ง เกตพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามแผนงาน โครงการ
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เด่นขึ้น
(3) ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ และบุคลากรในทีมสาธารณสุข
(4) ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้นา การมีส่วนร่วมในการทางานเป็น
ทีม
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3. แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้ในตำรำงมีควำมหมำยดังนี้
3.1 ผลกำรเรียนรู้หมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป
3.1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีระเบียบวินัยมีคุณ ธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ จิตสาธารณะ และรักในการทางาน
(2) มี ความเข้ าใจความจริ งของชี วิ ต มี ความรอบรู้ อย่ างกว้ างขวาง มี โลกทั ศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคม ต้องตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มี
ความกล้าหาญทางคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าตระหนักและสานึกในความเป็น
ไทย และรักษ์ความเป็นไทย
(3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปะ วัฒนธรรม
ทั้งท้องถิ่น และ ประชาคมนานาชาติ
1.2 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
(1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้
(2) มีความเข้าใจในการดาเนินชีวิตโดยบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลาย มีทักษะ
สาคัญในศตวรรษที่ 21
(3) สามารถใช้อ งค์ความรู้ที่ห ลากหลายผสมผสานกับภู มิปัญ ญาไทยและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมบนฐานการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม
1.3 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
(1) สามารถแสวงหาความรู้ จากแหล่ ง เรี ยนรู้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ในรู ป เอกสาร
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่บ่งชี้ถึงการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สัง เคราะห์ สรุป และ
เสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
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(3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ในการจั ด การคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตน
สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.4 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิง บวก วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญ หาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
(2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเอง
(3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
1.5 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ใช้ภาษาการสื่อสารอย่าง
มีป ระสิท ธิภ าพ ติด ต่อ สื ่อ สาร ทั ้ง การฟัง พูด อ่า น เขีย น และเลือ กใช้รูป แบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
(2) มี ทั ก ษะในการสร้ า งหรื อ ร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรมโดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การสื บ ค้ น การรวบรวม วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้
มาตรฐานสากล
(3) มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เคราะห์ ตั ว เลขข้ อ มู ล สถิ ติ เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการ
แก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการดารงชีวิตประจาวัน
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำหมวดศึกษำทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ควำมรับผิดชอบหลัก

รำยวิชำ

9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9000162 การใช้ภาษาในงานสารบรรณ
9000163 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้
9000137 ภาษาอังกฤษสาหรับทักษะการทางาน
9000138 ภาษาจีนสาหรับชีวิตประจาวัน
9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้
9000141 ภาษาจีนสาหรับทักษะการทางาน
9000142 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับชีวิตประจาวัน
9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

O ควำมรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ควำมรู้

3. ทักษะทำงปัญญำ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ

5. ทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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รำยวิชำ

9000144

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้
9000145 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับทักษะการทางาน
9000146 ภาษาเกาหลีเพื่อสาหรับชีวิตประจาวัน
9000147 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
9000148 ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้
9000149 ภาษาเกาหลีสาหรับทักษะการทางาน
9000150 ภาษาอินโดนีเซียสาหรับชีวิตประจาวัน
9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้
9000153 ภาษาอินโดนีเซียสาหรับทักษะการทางาน
9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
9000209 การบริหารสมอง
9000210 การเพิ่มความสุขในชีวิต
9000211 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
9000212 การจัดการความขัดแย้ง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ควำมรู้

3. ทักษะทำงปัญญำ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ

5. ทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1
2
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สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

รำยวิชำ

การเป็นผู้ให้
9000214 การรู้สารสนเทศและสื่อดิจจิทัล
9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา
9000306 อาเซียนศึกษา
9000307 พลเมืองกับความรับชอบต่อสังคม
9000308 พลวัตของสังคมโลก
9000309 การจัดการเพื่อชีวิต
9000310 วิศวกรสังคม
9000311 การเงินและการบัญชีเพื่อชีวิตยุคใหม่
9000312 ทักษะธุรกิจออนไลน์สาหรับคนรุ่นใหม่
9000313 การพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนอในยุคดิจิทัล
9000314 การสื่อสารและการท่องเที่ยว
9000315 การสร้างแบรนด์ดิจิทัล
9000316 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
9000213

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ควำมรู้

3. ทักษะทำงปัญญำ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ

5. ทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1
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สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

รำยวิชำ

ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
9000318 การสร้างสรรค์ธุรกิจสมัยใหม่
9000319 การตลาดสุขภาพสมัยใหม่
9000320 การพัฒนาการตลาดสาหรับธุรกิจผู้สูงวัย
9000321 ทักษะทางการตลาดเชิงประสบการณ์
9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต
9000411 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต
9000407 การคิดและการตัดสินใจ
9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
9000412 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ
9000413 แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน
9000414 สมุนไพรเพื่อชีวิต
9000415 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อชุมชน
9000317

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ควำมรู้
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3

3. ทักษะทำงปัญญำ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ



O







5. ทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

รำยวิชำ

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

9000416 การประกอบอาหารสาหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
9000417 การแปรรูปสัตว์น้าท้องถิ่น
9000418 สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
9000419 การวาดภาพและการออกแบบในชีวิตประจาวัน
9000420 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับชีวิตประจาวัน
9000421 รู้ทันอุตสาหกรรมดิจิทัล
9000422 การเชื่อมต่อสรรพสิง่ เพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
th

9000423 The 5 need for Digital Citizens
9000424
9000425
9000426
9000427

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์
การจัดการข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่
เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ



2
O



2. ควำมรู้

3

1

O









2

3. ทักษะทำงปัญญำ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ

3

1
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O







O


O




3

1

2

3

5. ทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

3.2. หมวดวิชำเฉพำะ
3.2.1 ผลกำรเรียนรู้ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
3.2.2 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
3.2.3 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
3.2.4 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
3.2.5 ผลกำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นทั ก ษะกำรวิ เครำะห์ เชิ ง ตั ว เลข กำรสื่ อ สำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3.2 หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
2) มีจิตสานึก ค่านิยมในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
3) เป็ น พลเมื อ งที่ เข้ ม แข็ ง มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ ง
สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย
3.2.2 ควำมรู้
1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของนักสาธารณสุข
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน วิทยาการระบาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
บาบัดโรคเบื้องต้น บริหารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) สามารถวิเคราะห์ ความรู้ ศึกษาปัญ หาทางสุข ภาพ เนื้อ หาวิชาอย่างถูกต้องและ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
3.2.3 ทักษะทำงปัญญำ
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล นาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
3.2.4 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
ห น้ า 217 | 243
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1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอื่น มี การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
2) การท างานเป็ น ที ม สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น มี ค วามสามั ค คี แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
3) มี ทั ก ษะการเป็ น ผู้ มี ภ าวะผู้ น าและสมาชิ ก ที่ เอื้ อ ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
3.2.5 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การนาเสนอ ข้อมูลทั้ง เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยกาหนดสุขภาพ
2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร การ
สืบค้นข้อมูล หรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่
จาเป็น
3) มีทั กษะการทางานวิจัย การพั ฒ นานวัตกรรม การพัฒ นาพฤติกรรมด้ านสุขภาพ
ทักษะการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ การสืบ ค้น ข้อมู ลหรือความรู้จากแหล่ งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่ างมี ประสิท ธิภาพ สามารถใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
3.2.6 ทักษะกำรฝึกวิชำชีพ/ทักษะกำรปฏิบัติ
1) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถทางาน
แบบสหสาขาวิชาชีพ ทางานแบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่หมวดวิชำเฉพำะ (Curriculum Mapping)

รำยวิชำ

ควำมรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

O ควำมรับผิดชอบรอง

2. ควำมรู้

3. ทักษะทำง
ปัญญำ

39



4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

1 2 3 4 5 .. .. 1 2 3 4 5 .. .. .. 1 2 3 .. 1 2 3 4 5 .. 1 2 3 ..

...

ผลกำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
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ผลกำรเรียนรู้หมวดวิชำเฉพำะ
แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping)


รหัสวิชำ

รำยวิชำหมวดวิชำเฉพำะ

ควำมรับผิดชอบหลัก

1 . คุ ณ ธ ร ร ม
2. ควำมรู้
จริยธรรม



ควำมรับผิดชอบรอง

4 . ทั ก ษ ะ ค ว ำ ม
3 . ทั ก ษ ะ ท ำ ง สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำ ง
ปัญญำ
บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว ำ ม
รับผิดชอบ
1
2
3
1
2
3

5. ทั ก ษะกำรวิ เ ครำะห์
เชิ ง ตั ว เลข กำรสื่ อ สำร
และกำรใช้ เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1
2
3
4

6. ทั กษ ะกำร
ฝึ ก วิ ช ำ ชี พ /
ทั ก ษ ะ ก ำ ร
ปฏิบัติ
1
2

1

2

3

1

2













































4071111

ฟิสิกส์สาธารณสุข





4072324

โภชนศาสตร์

























4072523

ทันตสาธารณสุข

























4073231

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์



































4074205

การพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน





































































...

ผลกำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตร

ห น้ า 220 | 243

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 ระดับปริญญำตรี
การประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหน่วยกิต และรายวิชาที่ไม่นับหน่วย
กิต ซึ่งรวมอยู่ในเกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
กาหนด ดังต่อไปนี้
1. รายวิชาที่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้กาหนดผลการ
ประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้
1.1
ผลการประเมิน A
หมายถึง ดีเยี่ยม ค่าระดับคะแนน 4
1.2
ผลการประเมิน B+
หมายถึง ดีมาก ค่าระดับคะแนน 3.5
1.3
ผลการประเมิน B
หมายถึง ดี
ค่าระดับคะแนน 3
1.4
ผลการประเมิน C+
หมายถึง ดีพอใช้ ค่าระดับคะแนน 2.5
1.5
ผลการประเมิน C
หมายถึง พอใช้ ค่าระดับคะแนน 2
1.6
ผลการประเมิน D+
หมายถึง อ่อน ค่าระดับคะแนน 1.5
1.7
ผลการประเมิน D
หมายถึง อ่อนมากค่าระดับคะแนน 1
1.8
ผลการประเมิน E
หมายถึง ตก ค่าระดับคะแนน 0
ให้ใช้ผลการประเมิน E สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลายภาค
การศึกษาหรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามที่คณะกรรมการวิชาการ
เห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา
2. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น ๓ ระดับ ในแต่ละระดับให้กาหนดผลการประเมิน
และความหมาย ดังนี้
2.1 ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม
2.2 ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน
2.3 ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไม่ผ่าน
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ให้ใช้ผลการประเมิน P สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา
ให้ใช้ผลการประเมิน F สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลายภาคการศึกษา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา โดยให้การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก หมวด
3 การวัดและประเมินผล)
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษำ
การประเมินผลการเรียนให้มีระบบประเมินผลการเรียนรายวิชา ดังนี้
1.2.1 ระบบที่มีค่าระดับคะแนนแบ่งระดับการประเมินเป็น 8 ระดับคือ
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
ค่าระดับคะแนน 4
B+ หมายถึง ดีมาก
ค่าระดับคะแนน 3.5
B
หมายถึง ดี
ค่าระดับคะแนน 3
C+ หมายถึง ดีพอใช้
ค่าระดับคะแนน 2.5
C
หมายถึง พอใช้
ค่าระดับคะแนน 2
D+ หมายถึง อ่อน
ค่าระดับคะแนน 1.5
D
หมายถึง อ่อนมาก
ค่าระดับคะแนน 1
E
หมายถึง ตก
ค่าระดับคะแนน 0
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร นักศึกษาที่ได้ระดับการประเมินต้องไม่ตากว่
่ า C แต่
ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า B
1.2.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนให้เป็น ดังนี้
1) ใช้ประเมินรายวิชาเสริมรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้ และ
การสอบวัดคุณสมบัติมีระดับการประเมิน ดังนี้
PD (Pass with Distinction)
หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
หมายถึง ผ่าน
F (Fail)
หมายถึง ไม่ผ่าน
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2) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ การสอบปากเปล่าและการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ มีการประเมิน ดังนี้
Ex (Excellent)
หมายถึง ดีเยี่ยม
G (Good)
หมายถึง ดี
P (Pass)
หมายถึง ผ่าน
F (Fail)
หมายถึง ไม่ผ่าน
โดยให้การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)

2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละ
รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่าง
กัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
2.1 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ขณะนักศึกษำยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
2.2 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำสำเร็จกำรศึกษำ
2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
2.1 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ขณะนักศึกษำยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
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2.2 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำสำเร็จกำรศึกษำ
กาหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบ
ครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัย ในประเดนต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากหน่วยงานที่บัณฑิตทางานอยู่ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในหน่วยงานนั้น ๆ ตามคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1
และปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ในระดับความพึงพอใจใน
ด้า นความรู้ ความพร้ อม และคุ ณ สมบั ติ ด้ านอื่ น ๆ ของบั ณ ฑิ ต จะจบการศึ ก ษาและเข้า ศึก ษาเพื่ อ ปริญ ญาที่ สู ง ขึ้ น ใน
สถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิ ตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น
ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
3.1 นักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.1.3 มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ
3.1.4 มีผลการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
3.1.5 มีผลการประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
3.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.7 ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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3.2 นักศึกษำที่มีสิทธิ์แสดงควำมจำนงขอสำเร็จกำรศึกษำ
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หลักสูตรกาหนด
3.2.3 ผ่านข้อกาหนดอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. เกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
3.1 นักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.1.3 มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
3.1.4 มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบได้ ไม่ต่าระดับ B1
3.1.5 มีผลการประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
3.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.7 ตามข้อกาหนดอื่นๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3.2 นักศึกษำที่มีสิทธิ์แสดงควำมจำนงขอสำเร็จกำรศึกษำ
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคาร้องแสดงความจานง
ขอสาเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์
1. กำรเตรียมกำรสำหรับอำจำรย์ใหม่
อธิบายกระบวนการที่ใช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่น ใจได้ว่า
อาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน
2. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่คณำจำรย์
อธิบายถึงสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา
2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้มี การเพิ่ม พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อ ส่งเสริมการสอนและงานวิจั ยอย่าง
ต่อเนื่อง
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
...
2.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
2.2.3 ส่งเสริม การท าวิ จัย สร้ างองค์ค วามรู้ ใหม่ เป็ น หลั กและเพื่ อพั ฒ นาการเรีย นการสอนและมีค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
...
1. กำรเตรียมกำรสำหรับอำจำรย์ใหม่
1.1 มี การปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครูแก่ อาจารย์ ใหม่ ให้ มี ความรู้และเข้ าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มี การเพิ่ม พูน ความรู้ สร้างเสริม ประสบการณ์ เพื่ อส่ง เสริมการสอนและการวิจัย การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
1.3 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง
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2. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่คณำจำรย์
2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.1.3 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอื่น ๆ
2.2.1 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความสาเร็จ
ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน
2.2.2 พัฒนาความเชี่ยวชาญทางสาธารณสุขตามกลุ่มสาขาต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2.2.3 พัฒนาทักษะการเขียนตารา หรือหนังสือ หรือการวิจัย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
2.3.4 พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น
2.3.5 พัฒนาเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง
2.3.6 พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.3.7 พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
1. กำรกำกับมำตรฐำน
อธิบ ายกระบวนการบริห ารจัดการหลักสู ตรให้เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูตรที่ ป ระกาศใช้ และกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณ วุฒิ สาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนสอนใน
หลักสูตร
2. บัณฑิต
อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การทางานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษำ
อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้ง แต่ระบบรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์คุณ สมบั ติ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
4. อำจำรย์
อธิ บ ายกระบวนการบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ ตั้ ง แต่ ร ะบบการรั บ อาจารย์ ใหม่ การคั ด เลื อ กอาจารย์
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้ มีประสิท ธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อ ง การออกแบบหลักสูต ร
ควบคุม กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาการประเมิน
ผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผล
การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
อธิบายระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพี่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความ
พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
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หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
1. กำรกำกับมำตรฐำน
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจานวน 5 คน ทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามศาสตร์ของสาขาวิชาและสัมพันธ์
และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
1.2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตร 8 คน คุณวุฒิของอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 คน คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน คุณวุฒิปริญญาโท จานวน 6 คน และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนตรงตามเกณฑ์ TQF ทั้งอาจารย์ภายในสถาบัน และอาจารย์ภายนอกสถาบันซึ่ง
ตรงตามวิชาชีพ
1.4 การปรับปรุงหลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
2.1 จานวนผู้ส าเร็จการศึก ษาทุก คนได้รับการประเมิ นคุณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บอุดมศึกษา
แห่งชาติระดับปริญญาตรี
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) เฉลี่ยไม่ต่ากว่า ระดับ 4 จากคะแนนเต็ม 5
2.3 จานวนบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษำ
3.1 หลักสูตรกาหนดเป้าหมายในการรับนักศึกษาปีละจานวน 75 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่า
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
และ/หรือ เป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั งคั บ การคั ด เลื อกซึ่ ง สถาบั น เป็ น ผู้ ก าหนด เรีย นกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3.2 การรับนักศึกษาปฏิบัติตามระบบและกลไกในการรับนักศึกษาร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
หลักสูตรมีการจัดทาตารางเวลาการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา และมี ระบบการดูแล
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
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3.3.1 จัดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเรียน เพื่อให้คาปรึกษาและคาแนะนาในเรื่องการเรียน
ปัญหาส่วนตัว และการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อ
3.3.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการดูแลและให้คาปรึกษาการ
ดาเนินกิจกรรมนักศึกษาผ่านสโมสรนักศึกษา คณะ องค์การนักศึกษา
3.3.3 จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ทุ ก คนเข้ า พั ก ในหอพั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย และหอพั ก เครื อ ข่ า ยของ
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีหลักฐานบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
3.3.4 จัด กิจ กรรมสนับสนุน และพัฒ นานัก ศึก ษาเพื่อให้เ กิด ทักษะและคุณ ลัก ษณะที่พึงประสงค์ในด้าน
ต่าง ๆ นอกเหนือ จากการจัด กิจกรรมในรายวิช าที่นั กศึก ษาต้ องศึก ษาแล้ ว เช่น กิ จกรรมวิชาการ กิ จกรรมพัฒ นาตน
กิจกรรมค่ายอาสา กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกีฬาและดนตรี เป็นต้น
3.3.5 มีการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนาผลมาสู่การปรับปรุงและพัฒนา
3.4 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการ
สอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
4. อำจำรย์
4.1 กำรรับอำจำรย์ใหม่
มีก ารคัด เลื อกอาจารย์ใหม่ต ามระเบี ย บและหลั กเกณฑ์ ของมหาวิ ทยาลัย โดยอาจารย์ ใหม่ จะต้อ งมีวุ ฒิ
การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทขึ้น ไปในสาขาวิ ชาสาธารณสุ ขศาสตร์ห รือสาขาวิชาที่ เกี่ย วข้อง และต้ องมี คะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง ความสามารถมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.2 กำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ในกำรวำงแผน กำรติดตำมและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุ ณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
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4.2.2 อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี
4.2.3 อาจารย์เสนอข้ อมู ลต่อ คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร เพื่ อรวบรวมและจัด ท าร่างการปรับ ปรุ ง
หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น
4.3 กำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ
4.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ทาได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้น
4.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอประวัติและ
ผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน
4.3.3 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษจะทาการจ้างเป็นรายภาคการศึกษาโดยวางแผนล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา
เป็นอย่างน้อย
4.3.4 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
4.4 กำรบริหำรบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
4.4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะร่วมกับหลักสูตร และนโยบาย
มหาวิทยาลัย
4.4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
1) ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจาปีเพื่อให้คณะ
สนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม
2) บุคลากรจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการสาธารณสุขในวิชาที่
มีการฝึกปฏิบัติ
5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
5.1 กำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร
5.1.1 ก าหนดกลไกการออกแบบหลั ก สู ต รและสาระรายวิ ช าในหลั ก สู ต รตามแนวทางที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเห็นชอบ
5.2 กำรเรียนกำรสอน
5.2.1 กาหนดหนดเป้าหมายให้ทุกรายวิชามี อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบครบทุกรายวิชา และมีคุณวุฒิ
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด
ห น้ ำ 231 | 243

คู่มือการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2565

สำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

5.2.2 จัดการเรียนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใช้เทคนิคการสอน เช่น Community Based case
study เป็นต้น
5.3 กำรประเมินผู้เรียน
กาหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนของนักศึ กษาตามคาอธิบายรายวิชา โดยใช้แนวทางที่กาหนดไว้ใน
มคอ. 2 ตามหลักการในการประเมิน ผลนั กศึกษา และข้อบั งคับ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏนครศรีธรรมราช ว่าด้ วยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
6.1 กำรบริหำรงบประมำณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตร และหลักสูตรดาเนินการจัดทาแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหลักสูตร จัดซื้อตารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์ด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม
สถำนที่และอุปกรณ์กำรสอน
สถานที่เรียนใช้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สาหรับการบรรยายและอภิปราย
โดยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนแต่ละห้องเรียนประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และมีทรัพยากรและอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยไว้สาหรับการเรียนการสอนและการค้นคว้าของนักศึกษา มีสื่อวีดีทัศน์ ซีดี และ
เอกสารประกอบการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์
ต่าง ๆ ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้ำทำงวิชำกำร
ส านัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครศรีธ รรมราช เป็ น
หอสมุดกลาง มีบริการระบบอินเตอร์เน็ต มีเอกสารตารา วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความทางวิช าการจาก
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วารสารต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เป็น เอกสารภาษาไทยและภาษาอัง กฤษที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ดังนี้
จำนวนหนังสือและตำรำเรียน
600 รำยชื่อ
1. หนังสือและตาราเรียนภาษาไทย
480 รายชื่อ
2. หนังสือและตาราเรียนภาษาอังกฤษ
120 รายชื่อ
วำรสำรไทยและอังกฤษ
37 รำยชื่อ
1. วารสารภาษาไทย
35 รายชื่อ
2. วารสารภาษาอังกฤษ
2 รายชื่อ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (full text) จานวน 6 ฐานข้อมูล
1. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (full text)
2. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก (full text)
3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (full text)
4. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Net Library (full text)
5. ฐานข้อมูล Wilson : General Science (full text)
แหล่งวิทยำกำรและฝึกงำน
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีอนามัย กรม กอง สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพทุกระดับ
6.3 กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับ สานั กวิท ยบริการในการจัด ซื้อหนัง สือ และตาราที่ เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนัง สือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิ เศษที่ เชิญ มาสอนบางรายวิชาและบางหั วข้อ ก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้สานักวิทยบริการจัดซื้อหนังสือด้วย
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ส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะจัดสื่อการ
สอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ
เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
6.4 กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร
มีเจ้าหน้าที่สานักวิทยบริการ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าสานักวิทยบริการและทาหน้าที่
ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มี เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งอานวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียง และความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.4.1 คณะกรรมการมีการวางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากรที่รับผิดชอบทุก
ฝ่าย อย่างเป็นระบบ
6.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์ และผู้เรียน และให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ของสภาวิชาชีพสาธารณสุขทุกปีการศึกษา
6.4.3 จัดทาระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งตาราหลัก สิ่งพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ของคณะ และนาผลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
7. ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators)
ควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็น
สาคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมิ นคุณภาพและมาตรฐาน
ของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
7. ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนิ น การบรรลุ ต ามเป้ าหมายตัว บ่ง ชี้ทั้ ง หมดอยู่ ในเกณฑ์ ดี ต่ อเนื่ อง 2 ปี ก ารศึ กษาเพื่ อ ติด ตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไปนี้ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
เพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน และเกณฑ์กำรประเมินประจำปี
ปีที่ ปีท่ี ปีที่ ปีที่ ปีที่
ดัชนีบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน
1
2
3
4
5
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร

X

X

X

X

X

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

X

X

X

X

X

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

X

X

X

X

X

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

X

X

X

X

X

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
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ปีที่
1

ปีท่ี
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

X

X

X

X

X

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี

X

X

X

X

X

X

X

ดัชนีบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

13. อื่น ๆ ระบุ....
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

xx

xx

xx

xx

xx

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

xx

xx

xx

xx

xx

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตังบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่
1-5) มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้
รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
ควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็น
สาคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
ของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
1. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน
1.1 กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สาหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การนากลยุทธ์การสอนไป
ใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง
แผนกลยุทธ์การสอน
1. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน
1.1 กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน
ช่วงก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ คณะ สาขาวิชา และ/หรือการ
ปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุง โดยรวบรวมปั ญ หา/ข้ อเสนอแนะเพื่ อปรั บปรุ ง และ
กาหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่นการ
ประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ
1.2 กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวโดย
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1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ประเมินโดยบัณฑิตใหม่
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม
อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและ
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมิน
ภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม
2.1 โดยนักศึกษำและบัณฑิต
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนทุกกลุ่มวิชาตัวแทนผู้เรียนปัจจุบัน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกผ่าย
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
2.1.3 ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและจากผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจำกผู้ประเมินภำยนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
2.3.2 ติดตามกับผู้ใช้อื่น เช่น ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุกระดับ
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3. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน)
4. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
4. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากผลการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
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