
กรอบคุณวุฒิแหงชาติสําหรับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
กรอบคุณวฒุิที่เสนอสําหรับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีจดุมุงหมายเพือ่ชวยในการนํา

แนวนโยบายการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไปปฎิบัติเพื่อใหมีความ
เชื่อถือในความสอดคลองของมาตรฐานกับชื่อของปริญญาและประกาศนียบัตรอีกทัง้ใหเห็น
ชัดเจนวามีความเทาเทียมกันกับปริญญา และประกาศนียบัตรของสถาบันอุดมศึกษาใน
ตางประเทศ  กรอบนี้จะชวยใหมีจดุเปรียบเทียบที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบมาตรฐานทาง
วิชาการ  เปนกรอบสําคัญสําหรับสถาบันอดุมศึกษาในการวางแผนและการประกันคุณภาพ
ภายใน  เปนกรอบอางองิสําหรับผูประเมินที่เกี่ยวของกบัการประเมนิภายนอก  และเปนกรอบ
ความเขาใจสําหรับนายจางเพื่อเขาใจในทักษะและความสามารถของบณัฑิตที่จะรบัเขาทํางาน 

หลักสูตรการศึกษาที่พัฒนาขึ้นตามกรอบนี ้ ไมเพียงแตนําไปสูความรู ทักษะทั่วไป
และความชํานาญในวชิาชพี ซึ่งเปนการศกึษาคนควาที่จะนําไปสูการใหปริญญาและ
ประกาศนียบตัรที่เทียบเคยีงกันไดทั่วโลกเทานั้น  แตควรจะเนนเปนพิเศษโดยการสะทอนให
เห็นถึงนโยบายรีบดวนของประเทศ  หลักสูตรควรจะเนนเปนพิเศษในเรื่องการถายโอนและ
ประยุกตใชทักษะเชาวนปญญาในการแกปญหา ความคดิสรางสรรค และความสามารถใน
การประกอบการ  รวมทั้งการมีความรูความเขาใจ และรูจักทํานุบํารุงวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของชาติ  ตลอดถึงการผสมกลมกลืนสิ่งเหลานี้เขากับภาวะของการแขงขันใน
เศรษฐกิจฐานความรูระหวางประเทศ 

บัณฑิตควรมีความสามารถ และพันธะที่จะศึกษาหาความรูตลอดชีวติ  มีความสามารถ
ในการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธภิาพ  รวมถงึการติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีความสามารถในการริเริม่ในกจิกรรมของตนเอง และกจิกรรมของกลุม  กรอบ
คุณวุฒไิดกําหนดความรู และทักษะของสิ่งเหลานี้ไวเพิ่มข้ึนตามระดับของแตละคุณวุฒิ  การ
พัฒนาคุณลักษณะเหลานี้จะตองใชวธิีการสอนทีน่อกเหนือจากการใหนักศึกษาหาความรู และ
ทักษะ และมุงเนนการประยุกตใชในสภาพที่เปนจริงอยางตอเนื่อง 

 

ระดับของคุณวุฒิ 
 

ระดบับอกถึงการเพิ่มข้ึนของสิ่งทีต่องการทางสติปญญา และความซบัซอนของการ
เรียนรูที่คาดหวัง ในขณะที่นักศึกษากาวไปสูปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่สูงข้ึน 

กรอบคุณวฒุิเริ่มตนดวยระดบัแรกเขาภายหลังสําเร็จการศกึษาขัน้พื้นฐาน  และส้ินสุด
ที่ระดับปริญญาเอก  สําหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอกชั้นสูง (Higher doctorates) และ
หลังปริญญาเอก รวมทั้งปริญญากิตติมศักดิ์ ไมรวมอยูในกรอบนี ้
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                           ระดับในกรอบคุณวุฒิ   มีดงันี้ 
ระดับแรกเขา                                    สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ระดับที1่                                          อนุปริญญา 

        ระดับที่ 2                                          ปริญญาตร ี
      ระดับที่ 3                         ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ระดับที่ 4                           ปริญญาโท 
    ระดับที่ 5                                         ปริญญาเอก 
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ( higher graduate diploma) เปนหลักสูตรที่เปดสอนใน
บางสาขาวิชา โดยเฉพาะทางดานแพทยศาสตร ซึ่งตองการการศึกษาวิชาชีพระดับสูงระหวาง
ปริญญาโทและปรญิญาเอก  หลักสูตรประเภทนี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดบัปรญิญาเอก 

เปนที่ยอมรับกันวาการสําเร็จการศึกษาที่ระดับใดระดับหนึ่งไมไดหมายความ
วาจะสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนไปโดยอัตโนมัต ิ เงื่อนไขการเขาศึกษาตออาจ
กําหนดบนพื้นฐานของคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเงือ่นไขอื่นเพือ่ใหมั่นใจไดวา ผูสมัครมโีอกาสดีที่
จะสําเร็จในการศึกษาที่สูงข้ึนและซับซอนขึ้นเพือ่รับปรญิญาระดับสูง 

 

สายวิชาการและวิชาชีพ 
 

กรอบคุณวุฒิแบงออกเปนสองสายซึ่งแสดงถึงลักษณะของหลักสูตรที่แตกตาง
กัน  สายหนึ่ง คือ สายวิชาการซึ่งมุงเนนการวิจัย และการถายทอดความรูในแขนงที่ไม
สัมพันธกับการประกอบวิชาชีพ  อีกสายหนึ่ง คอื สายวิชาชีพซึ่งมุงเนนใหนักศึกษามีความรู 
และทักษะในระดับสูงทีจ่ําเปนตอการประกอบวชิาชีพ 

หลักสูตรทั้งสองประเภทนี้มิไดแตกตางกันอยางสิ้นเชิง  หลักสูตรวิชาการควรจะ
พัฒนาความสามารถที่มคีุณคาสูงตอการทํางานเชนเดียวกันกับการดํารงชีพในชวีิตประจําวัน  
หลักสูตรวิชาชีพควรจะใหเกิดความเขาใจอยางถองแทในงานวิจัย และทฤษฎคีวามรูในแขนง
นั้น และแขนงอื่นที่สัมพนัธกัน  และควรพฒันาความคิดโดยทั่วไปและความสามารถในการ
แกปญหาซึ่งสามารถใชไดกับทุกสถานการณ  อยางไรก็ตาม มีความแตกตางกัน
ในจุดเนนซึ่งควรจะสะทอนใหเห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระของหลักสูตร และในชื่อ
ของปริญญาและประกาศนียบัตร 

 

จํานวนหนวยกิต 
 

ระบบหนวยกิตเปนระบบที่ใชเพื่ออธิบายจํานวนหรือปริมาณที่คาดหวังของการ
เรียนรูสําหรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในแตละระดับ  หนวยกิตเหลานี้มีพื้นฐานมา
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จากการใชระบบหนวยกิตทวิภาคในประเทศไทยที่กําหนดใหเรียน 30 หนวย สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีในหนึ่งปการศึกษา  ระบบหนวยกตินี้ไดใชเปนเกณฑบังคบัสําหรับองคประกอบ
สําคัญของหลักสูตรดวย เชน จํานวนหนวยกิตสําหรับวิทยานิพนธ จํานวนหนวยกิตสําหรับ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการคิดหนวยกิตเทียบเทาในการสอน
ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏบิตัิและการฝกภาคสนาม  รายละเอียดมีปรากฎในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ขอบเขตการเรียนรู 
 

กรอบคุณวุฒกิําหนดประเภทของการเรยีนรูของทุกดานไวในแตละระดับ ขอบเขตการเรียนรู
ทั้ง 5 ดานไดแก 

• ความรู  ความสามารถในการจําและนําเสนอ 
• ทักษะเชาวนปญญา  ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ  และประยุกต

ความเขาใจในแนวคิดจากหลักการและทฤษฎ ี เพื่อใชในการคิดเชิงวิเคราะห     
และการแกปญหาอยางสรางสรรค 

• ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  รวมถึง
ความสามารถ 
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพในกลุมมีภาวะผูนาํ มีความสามารถในการวางแผน
และรับผิดชอบในการเรยีนรูของตนเอง 

• ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร  รวมถึงความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียน และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 

• การพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม  รวมถึงการพัฒนาระบบคานิยมอยางยึดมั่น 
ความสามารถในการแกขอขัดแยงทางคานิยม นิสัยในการประพฤตอิยางมี
จริยธรรมและยึดเหนี่ยวในมาตรฐานศีลธรรมที่สูง ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 

 

ตัวบงบอกสาขาวิชา 
 

คําศัพทที่ใชในระดับตางๆ เชนประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญา
เอก เปนที่เขาใจอยางกวางขวาง  และความคาดหวังเกี่ยวกับความซับซอนของการ
เรียนรูไดมีการอธิบายชัดเจนในกรอบคุณวุฒ ิ
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สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือการบงบอกสาขาวชิาที่นักศึกษาเขาเรียน ซึ่งตอง

กําหนดใหถูกตองและแนนอน  ตัวบงบอกคือคาํที่ใชในการระบุสาขาวิชาแบบกวางๆ ( ศิลป
ศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ) และในบางสาขาวิชาก็มีการกําหนดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชานั้น) 

คําวา “ศิลปศาสตร (Arts)” ควรใชสําหรับการศึกษาทางดานมนุษยศาสตรหรือ
สังคมศาสตร คําวา “วิทยาศาสตร ( Science)” ควรใชสําหรบัการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
ธรรมชาติและวิทยาศาสตรประยุกต รวมทั้งวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและแพทยศาสตร  
ปริญญาทางดานการคนควาวิจัยในแขนงวิชาตาง ๆ ในระดับปริญญาเอกควรใชชื่อวา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
( Ph. D)  ปริญญาตรีทางดานเทคโนโลยี (Bachelor of Technology ) จะใชในระดับปริญญาตรี
เทานั้น สําหรับการศึกษาแบบสหวิชาในทางวิทยาศาสตรประยุกตซึ่งกาํหนดขึ้นเพื่อ
พัฒนาความรูทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จําเปนตอวชิาชพีเฉพาะทางในทางอุตสาหกรรม
วิชาชพี 

รายละเอียดของแนวทางในการกาํหนดชื่อปรญิญามีปรากฏในประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปรญิญา พ.ศ. 2547 
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การจัดปริญญาและประกาศนียบัตรตามระดับและตามสายวิชามีปรากฎดังนี้ 

ระดับ สายวิชาการ สายวิชาชีพ 
ระดับแรกเขา 
สําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ไมระบุชื่อประกาศนียบตัร
ระดับอุดมศึกษา 

ไมระบุชื่อประกาศนียบตัร
ระดับอุดมศึกษา 

1.  อนุปริญญา อนุปริญญา—ศิลปศาสตรหรือ 
                 วิทยาศาสตร   
                 หรือ 
                 อุดมศึกษา  
                 (หากแบงเทากัน) 

อนุปริญญา...แขนงวิชาเฉพาะ 

2.  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิตหรือ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

…..บัณฑิต(ชือ่ตามสาขา
วิชาชีพเชนธุรกิจ ศึกษาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร) 

3.  ประกาศนยีบัตรบัณฑิต ประกาศนียบตัรบัณฑติ 
ศิลปศาสตรหรือ
ประกาศนียบตัรบัณฑติ
วิทยาศาสตร 

ประกาศนียบตัรบัณฑติ….(ชื่อ
ตามสาขาวชิาชีพ เชนธรุกิจ 
ศึกษาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร) 

4.  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตหรอื
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

…….มหาบัณฑิต(ชื่อตามสาขา
วิชาชีพเชนธุรกิจ ศึกษาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร) 

ประกาศนียบตัรชั้นสูง ---- --- 
5.  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต …….ดุษฎีบัณฑิต(ชื่อตาม

สาขาวิชาชีพเชนธุรกิจ 
ศึกษาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร) 

ขอสังเกต 
สําหรับประกาศนียบัตร หรือปริญญาตรี หรือปริญญาโทที่ไดกําหนดแขนงวิชาเฉพาะ 

(area of specialization) ไวในหลักสูตร (ยกตัวอยางปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบริหารธุรกิจบัณฑติ การบัญช)ี อยางนอยที่สุดจะตองมกีารศึกษา
รอยละ 50 ในแขนงวิชาเฉพาะ 

 

การใหปริญญาดุษฎีบัณฑิตอื่น 
ปริญญาเอกที่เปนปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ( Ph. D) เปนปริญญาที่ใชสําหรับหลักสูตรที่มี

การวิจัยเปนฐานไมวาจะอยูในสาขาวิทยาการใดๆ และเปนระดับสูงสุดในกรอบคุณวุฒิดุษฎี
บัณฑิตทางวิชาชพี เชนบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ( DBA) หรือศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
( Ed D หรือ D Ed) หรือวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( D Eng.) อาจมีการกําหนดการวิจัย
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ไวอยางเขมขนแตเนนการปฏิบัติมากกวา รวมทั้งมีการเรยีนรายวิชาจํานวนมากและการทํา
วิทยานิพนธหรือโครงการศึกษาคนควาที่สําคัญ 

แนวปฏิบัติโดยทั่วไปในมหาวิทยาลัย คอื การใหโอกาสการศึกษาในระดับสูงกวาปรญิญา
เอกและใหปริญญาหรือประกาศนียบัตรเพิ่มเตมิ รวมถึงการใหปริญญาเอกสําหรับความสําเร็จ
ดีเดนในชีวิต หรือทําคณุประโยชนอันใหญหลวงแกสังคม  เมื่อมหาวทิยาลัยพัฒนาขึ้นและมี
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหมข้ึน แนวทางเชนนี้สามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองกับธรรม
เนียมการปฎิบัติของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป  ขอเสนอแนะตอไปนี้เปนประโยชนและ
สอดคลองกบัธรรมเนียมการปฎิบตัใินนานาประเทศ 

 

การศึกษาหลังปริญญาเอก 
การศึกษาหลังปริญญาเอกจัดขึ้นในสาขาวิชาตางๆสําหรับนักศึกษาที่เพิ่งสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก  ผลงานของนักศึกษาควรจะไดรับการยอมรับโดยใหปรากฎใน
ใบรับรองอยางเปนทางการของมหาวิทยาลัย แตไมใหปริญญาบัตร  อยางไรก็ตาม 
นักศึกษาสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนตอในหลักสูตรปริญญาเอกที่สองและรับปรญิญาตาม
หลักสูตรนั้น 

 

ปริญญาเอกชั้นสูง 
ปริญญาเอกชั้นสูงมีวัตถุประสงคเพื่อเชิดชูผลการศึกษาคนควาที่ลึกซึ้ง และโดดเดน

ในระยะเวลาอันยาวนาน  ซึ่งตามปกติอยางนอยที่สุดคือสิบป  ผูไดรับการเสนอชื่อจะตอง
สงผลงานวิชาการในรูปของหนังสือ และเอกสารการวิจัยอื่นที่มีการประเมินโดย
นักวิชาการในวงวิชาการเดียวกัน  และไดมีการพิมพเผยแพรมาแลว  ผลงานนี้จะไดรับการ
ประเมินโดยคณะกรรมการอาวุโสซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และเปนอิสระจาก
มหาวิทยาลัย  ตามปกติแลวจะมีการเริ่มตนโดยการกลั่นกรองจากภายในมหาวิทยาลัยกอน  
ปริญญาบัตรที่ใหอาจเปนดุษฎีบัณฑติทางอักษรศาสตร ( Doctor of Arts) สําหรับผูมีผลงาน
ทางดานศิลปศาสตร หรือ ดุษฎีบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตร (Doctor of Science) 
สําหรับผูมีผลงานทางดานวิทยาศาสตรเปนฐาน  อยางไรก็ตาม อาจจะมีการกาํหนดชื่อ
สาขาวิชาการที่แคบกวานี้สําหรับสาขาวิชาบางสาขาวิชา 
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ดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ ์
ดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์เปนปรัชญาทีใ่หแกผูทรงคุณวุฒิดีเดนเพื่อเชิดชูการทํา

คุณประโยชนอันใหญหลวงตอสังคม  การทําคุณประโยชนนี้อาจรวมหรือไมรวมถึงการทํา
คุณประโยชนตอมหาวิทยาลัยที่ประสาทปริญญาบัตร  ปริญญาที่ใหสวนมากจะเปนดุษฎีบัณฑิต
ทางดานนิติศาสตร ( Doctor of Laws—LLD) หรือดุษฎีบัณฑิตทางดานอักษรศาสตร 
( Doctor of Letters – D Letters) อยางไรก็ตาม เหมือนเชนกับปริญญาเอกชั้นสูง อาจมี
การกําหนดชื่อปริญญาใหตรงตามสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อแสดงถึงการทําคุณประโยชนตอ
สังคมตามสาขาวิชาเฉพาะนั้น  การใหปริญญานี้เปนการใหเพื่อเปนเกียรติและคํานี้จะมีปรากฎ
ในปริญญาบตัร  ผูไดรับปริญญานีม้ีสิทธิที่จะใชเปนคํานําหนาชื่อ  แตตามปกติโดยทั่วไปมักจะ
ไมไดใชกัน  มหาวิทยาลัยที่ใหปริญญาจะตองสื่อสารชัดเจนเกี่ยวกับสิทธินี้แกผูรับปรญิญา 

 

คุณลักษณะของหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับ 
 

ระดับแรกเขา 
กรอบคุณวฒุิตั้งอยูบนสมมติฐานที่วานักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาตอง

สําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษา และมีความรู และทักษะที่จะศึกษาระดับอุดมศกึษาอยางมี
ประสิทธิภาพ พื้นฐานตามสมมติฐานนี้รวมถึงความสามารถในการเรียนรูดานตางๆทั้ง 8 ดาน
ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความสามารถในการคิดอยาง
สรางสรรค ตลอดถึงการประยุกตความรู และทักษะเชาวนปญญาซึ่งไดรับมาจากการศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อใชในสถานการณใหมที่เกิดขึ้น  นักเรียนที่ไดเรียนรูครบตาม
เงื่อนไขเหลานี้จะสามารถเขาศึกษาตอไดโดยตรงในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามที่ไดกําหนด
ไวในกรอบคณุวุฒิอยางไรก็ตาม ในบางกรณ ี นักเรียนบางกลุมซึ่งไมสําเร็จมาโดยตรงจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาอาจมีขอจํากัดทางดานความรูและทักษะในการศึกษาตอ ซึ่งจําเปนจะตอง
ศึกษาความรูข้ันพื้นฐาน เพื่อใหมัน่ใจไดวานักเรียนเหลานี้มีความรูทางภาษา ทักษะการ
เรียนรูและพื้นฐานทางวิชาการที่จะนําไปสูความสําเร็จในระดับอุดมศึกษา 

 

ระดับ  1 อนุปริญญา 
หลักสูตรอุดมศึกษาระดับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู และทักษะที่จําเปน

ตอการทํางานในงานบริหารและงานผูชวยนักวิชาชีพ  รวมถึงพื้นฐานความรูทางทฤษฎีและ
การวิจัยที่เปนฐานสําหรับการศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี  อนุปรญิญาควรจะเปนทางออก
จากระบบอุดมศึกษา จุดหนึ่งที่มีความเหมาะสม และเปนประโยชน  คุณวุฒิที่ไดรับก็ควรจะไดรับ
การยอมรับสําหรับการเขาทํางานในสาขาอาชีพตางๆ  การศึกษาในระดับนี้จะตองครอบคลุม 
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ความรูภาคทฤษฎีที่เกี่ยวของและเทาเทียมกบัการศึกษาสองปแรกของหลักสูตรระดบัปรญิญา
ตรี  หลักสูตรอนุปริญญาอาจกําหนดใหมีการศึกษาสองปเตม็เวลา หรือระยะซึ่งเทียบเคียงกัน
ได สําหรับการเรียนบางเวลา  รายละเอียดของเกณฑมีปรากฎในประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนปุริญญา  หลักสูตรอนุปริญญา
สองปกําหนดใหเรียนอยางนอย 60 หนวยกิต และหลักสูตรสามป กําหนดใหเรียนอยางนอย 
90 หนวยกิต 

ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจะตองแสดงออกซึ่งความรูความสามารถ 
ในดานตอไปนี้ 

• ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง หลักการและทฤษฎีทีส่ําคัญในสาขาวิชาที่เรียน  รวมถึง
ระเบียบและวิธีการในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

• ความสามารถในการประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน เพื่อใชใน
การแกไขขอขัดแยงและปญหาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนและ/หรือ การ
ทํางาน  ตลอดถงึการพัฒนาแนวทางที่ดีในการแกปญหาบนพื้นฐานแหงการ
วิเคราะห 

• ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินคาของขอมูลทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ และนําเสนอขอสรุปทั้งแบบปากเปลาและการเขียน โดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 

• ความสามารถปฏิบตัิงานอยางประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานที่รับผิดชอบใน
สาขาวชิาที่ไดศึกษามา 

 

ผูสําเร็จการศึกษาจะตอง 
• คิดและแสดงออกอยางเปนอิสระ  มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุม หรือ

ในสถานการณที่เปนทีมงาน ในการประกอบภารกิจรวมกัน 
• เขาใจขอจํากัดของความรูของตน และเขาใจในผลกระทบที่มีตอการวิเคราะห และ

การแปลความหมายอันเกิดจากขอจํากัดของความรูนั้น  และดวยเหตุนี้เอง
จึงพยายามและแสวงหาคําแนะนําจากแหลงอื่นที่เหมาะสมเมื่อจําเปน 

• มีความคิดริเริ่มในการวางแผนเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะของตน 
• รูจักจําแนกแยกแยะผลการกระทําที่กระทบตอผูอื่น และประเมินการกระทํา

เหลานั้นดวยหลักการทางดานคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะควร  ผูสําเร็จ
การศึกษาพึงรับผิดชอบสวนตัวตอการกระทําของตนเองหรือการกระทําโดยกลุม 
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ระดับ 2 ปรญิญาตร ี
หลักสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรีมวีัตถปุระสงคเพื่อพฒันาความรูความเขาใจอยาง

ทั่วถึงในสาขาวิชาซึ่งมขีอบเขตกวางขวาง  และมีการศึกษาบางสวนที่เนนการศึกษาในสวนลึก
พอสมควร  พรอมกับมีการวิเคราะหวจิารณการพฒันาทางวิชาการและการวิจัยลาสุด  นักศึกษา
ควรตระหนกัในความรูและทฤษฎีที่เกี่ยวของในสาขาวิชาอืน่ที่สัมพันธกัน 

ปริญญาตรีเปนคุณวุฒิพื้นฐานสําหรับการเขาสูวิชาชีพจํานวนมากที่ ใช
ทักษะความชํานาญการสูง  หลักสูตรสายวิชาชีพเหลานี้จะตองพัฒนาทั้งความรูและทักษะที่
จําเปนตอการปฏิบัติในวชิาชีพ  ตลอดถึงพื้นฐานความรูภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎ ี และการ
วิจัยที่จําเปนสําหรับการศึกษาตอไป  ระยะเวลาของหลักสูตรแตกตางกันไปตามสาขา
วิชาชีพ ซึ่งสวนมากที่สดุก็มีระยะเวลา 4 ป  มหีนวยกิตอยางนอยที่สุด 120 หนวยกิต  ใน
บางหลักสูตรซึ่งมีระยะเวลายาว จํานวนหนวยกิตจะเพิ่มข้ึนเพือ่แสดงถึงจํานวนองคความรูที่ตอง
เรียนรูมากขึ้น  แตระดบัของปริญญายังคงเปนระดับเดิม หลักสูตรปริญญาตร ี 5 ปกําหนด
หนวยกิตอยางนอย 150 หนวยกิต  และหลักสูตร 6 ปกําหนดหนวยกิตอยางนอย 180 หนวย
กิต 
 

โดยทั่วไปบัณฑิตจะตองแสดงออกซึง่ความรูความสามารถดังตอไปนี ้
• ความรูที่ครอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขาวิชาที่ศึกษา  ตลอดถึง

ความเขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของและเปนรากฐานสําคัญ 
• ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาทีซ่ับซอนและพัฒนาแนวทางแกปญหา โดยอาศัย

การแนะนําแตเพียงเล็กนอย  และควรจะใชความเขาใจอนัถองแทจากสาขาวิชา
ของตนเองและจากสาขาวิชาอื่นที่เกีย่วของสัมพนัธ 

• ความสามารถในการคนหา และใชเทคนิคทางคณิตศาสตร และสถิติที่เหมาะสม
ในการวิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอน  ตลอดถึงการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับสื่อสารผลการวิเคราะหตอผูรับขาวสารกลุมตางๆ 

• ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญคอืความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติ
อยางมีประสทิธิภาพในวชิาชีพนัน้ๆ 

• ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชพี สิ่งสาํคัญคือความรู
ความเขาใจอนัลึกซึ้งในผลงานวจิัยตาง ใๆนสาขาวิชา ความสามารถในการแปล
ความหมาย วิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองค
ความรูในสาขาวิชา 

 

บัณฑิตจะตอง 
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• ริเริ่มในการคนหาคําถาม และคําตอบในปญหา และขอโตแยงทั้งในสถานการณ
สวนบุคคลและของกลุม  โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการเสาะแสวงหา
ทางเลือกใหมที่สามารถนําไปปฏิบัตไิด 

• ประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบยีบวิธีการศกึษาคนควาใน
สาขาวชิาของตน เพือ่ใชในการแกปญหาและขอโตแยงในบริบทอื่นๆ 

• ยอมรับธรรมชาติเฉพาะกาลขององคความรูในสาขาวิชาของตน  และนํามา
ประกอบ 
ในการพิจารณาตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการ หรือ
วิชาชพี 

• มีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อปรับปรุงตนเองใหทันสมัยตอพัฒนาการทางดาน
วิชาในสาขาของตน และเพิ่มพูนความรูและความเขาใจของตนเองอยูเสมอ 

• แสดงออกอยางสม่ําเสมอซึ่งพฤติกรรมทางจริยธรรมและความรับผิดชอบใน
ระดับสูงในสภาพแวดลอมทางวิชาการ วิชาชีพ และชุมชน 

 

ระดับ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมีจาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 

หนวยกิต โดยมีระยะเวลาการศึกษาหนึ่งปการศึกษาหรือระยะเวลาที่เทียบเคียงกันได สําหรับ
นักศึกษาที่เรียนบางเวลา หลักสูตรมีความมุงหมายในการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพ
ในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่ตองการปรับปรุงความรู และทักษะทางวิชาชพี
แตขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษาตอ หรือไมตองการที่จะศึกษาเพื่อการคนควาวิจยัหรือทํา
โครงการศึกษาคนควาทางวิชาการทีส่ําคัญสําหรับปริญญามหาบัณฑิต 

ถึงแมวาหลักสูตรนี้จะมคีวามมุงหมายที่จะใหเปนหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จภายในตัวเอง  
แตนักศึกษาที่สําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตก็สามารถที่จะเรียนตอในระดบัปริญญา
โทได  แตอาจตองใหมีการศึกษาเพิ่มเติมในวชิาทางทฤษฎีหรือการประยุกตกอนที่จะศึกษา
ตอไป 

โดยทั่วไปผูสําเรจ็ประกาศนียบัตร บัณฑิตจะตองแสดงออกซึ่งความรูความสามารถ
ตอไปนี ้

• ความรูระดับสูงในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ และประสบการณเนนหนักใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชพี 

• ความสามารถในการประยุกตทฤษฎ ี และการปฏิบัตอิยางสรางสรรคในการ
วางแผนและการวิจัย โดยการนําความรูความเขาใจที่กวางขวางอยางถองแท และ
เกี่ยวของสัมพันธกันทั้งจากภายในภายนอกของสาขาวิชามาประยุกตใช 



 11

• ความสามารถในการเลือกและใชเทคนิคตางๆจํานวนมากในทางคณิตศาสตร และ
เชิงวิเคราะหอื่นๆ ในการคนหาปญหา และรายงานผล  รวมถึงการเสนอแนะ
ความคิดใหมๆ โดยการใชสื่อแบบปากเปลา แบบการเขียน และส่ือทางเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อสื่อสารกับกลุมผูฟงที่หลากหลาย  ทั้งกลุมวิชาการ กลุมวิชาชพี 
และชุมชน 

• ความสามารถระดับสูงในวิชาชีพในการประกอบภารกิจทางวิชาชีพหรือหนาที่การงาน 
 

ผูสําเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิตจะตอง 
• นําเอาความรูที่กวางขวางจากทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ ทั้งภายใน ภายนอก

ของสาขาวิชาเฉพาะ มาประยุกตใชในการแกไขขอโตแยงและปญหาใหมที่เกิดขึ้น 
• แสดงออกซึง่ภาวะผูนําที่มีประสิทธภิาพในการรเิริ่มการกระทําเพือ่แกไขปญหา

สําคัญ ทั้งในสภาพแวดลอมที่ทํางาน และในสภาพแวดลอมชุมชน ใน
วิถีทางที่ผูอื่นมีความรูสึกรวม และสอดคลองกบัคานิยมและหลักแหงจริยธรรม 

• มีอิทธิพลในทางบวกตอผูอื่น โดยเปนแบบอยาง  และมีภาวะผูนําในวงวชิาชีพและ
ชีวิตชุมชน 

• มีสวนรวมและสวนชวยในการวางแผนริเริ่มเสริมสรางสําหรับการพัฒนาตนเองของ
ผูอื่นเพื่อใหทันกับพัฒนาการในสาขาวิชาชพี 

 

ระดับ 4 ปรญิญาโท 
ปริญญาโทมจีุดมุงหมายที่จะเปดโอกาสในการพัฒนาความรูและทักษะทางดาน

วิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนสูง  ซึ่ง
ตามปกติแลวจะไดเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 หรือสูงกวานั้น  หลักสูตรระดับปริญญาโทมี
ระยะเวลาการศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ทวิภาค 

ปริญญาโททางวิชาการที่มุงเนนการพัฒนาความชํานาญทางดานการวิจัย สามารถ
ที่จะเรียนสําเร็จไดดวยการทําวิทยานิพนธที่ขยายลึกในหัวขอที่ใชความรู ความเขาใจทาง
ทฤษฎีในระดับสูง  อีกทัง้เปนการวิจยัที่เพิ่มขยายองคความรูในสาขาวิชานั้นๆ  หรืออาจเรียน
ไดโดยการผสมผสานระหวางการทําวิทยานิพนธที่มีความลึกซึ้งนอยกวา และการเรียนรายวิชา
ระดับสูงระหวาง 12 ถึง 24 หนวยกิต 

ปริญญาโทที่มุงเนนการพัฒนาความชํานาญระดับสูงทางวิชาชีพ อาจตองทําโครงการ
คนควาอิสระที่สําคัญ โดยประยุกตใชผลการเรียนรูเพื่อแกไขปญหาและขอโตแยงในสาขาวิชา 
พรอมทั้งการเรียนรายวิชาในระดับสงู 
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ปริญญาโทที่เนนการวิจยัโดยมีวิทยานิพนธเปนฐาน โดยทั่วไปจะใหชื่อปรญิญาวา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( MA)  หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( MSc.)  ปริญญาโททางวิชาชีพ
ที่มีรายวิชาระดับสูงเปนฐาน หรือมีรายวิชาและโครงการคนควาอิสระเปนฐาน โดยทั่วไปจะใช
ชื่อปรญิญาตามสาขาวิชาชีพ เชน ธุรกิจมหาบัณฑิต (M BUS) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(MBA)  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( M Ed) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M Eng) หรือชือ่อื่น
ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ  โดยทั่วไปมหาบณัฑิตจะแสดงออกซึ่งความรูความสามารถดังนี้ 

 

• มีความเขาใจอยางถองแทในทฤษฎ ี การวิจยัและพัฒนาการลาสุดในระดับแถว
หนาของวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ รวมทั้งความหมายของพัฒนาการ
เหลานี้ตอคลังความรูในสาขาวิชา 

• มีความคุนเคยและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย และการคนควาระดับสูง
เพื่อประยุกตใชในสาขาวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชพี และสามารถที่จะใช
เทคนิคเหลานี้ในการดําเนินการวิจัยที่สําคัญหรือทําโครงการคนควาในวชิาชีพ 

• ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนาใหมๆ 
ในการปฏิบัติทางวิชาชพี ไปใชในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบกรอบ
สมมติฐาน ตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาทั้งทางทฤษฎีและแนว
ปฏิบัต ิ

• ความสามารถในการสื่อสารผลงานการศึกษาคนควาและวิจัยระดับสูงโดยการ
เผยแพรในที่อางอิงไดตอนักวิชาการ นักวิชาชพี และชุมชน 

  

มหาบัณฑิตจะตอง 
• คนควาหาคําตอบในปญหาทางวิชาการและวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ โดยการเสนอแนะ

แนวทางที่สรางสรรคและดุลยพินิจที่เหมาะควร แสดงออกซึ่งทักษะเหลานี้ใน
สถานการณที่จําเปนเมื่อขาดขอมูลที่สมบูรณที่เกีย่วของกับประเด็นปญหานั้นๆ 

• แสดงออกอยางเปนอิสระในการตอสู และแกไขปญหา ทั้งที่คาดการณไดและไมได 
รวมทั้งใหความรวมมือกับผูอื่น  และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมในโอกาสอัน
เหมาะสม 

• ติดตาม และกระตือรอืรนในการกระตุนผูอื่นใหรูจักประยุกตใชดุลยพินิจทางคุณธรรม
และจริยธรรมอันเหมาะควรในการดําเนินการเกี่ยวกับปญหาที่ยุงยากซับซอน และ
ไวตอความรูสึก ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกบัความขัดแยงในคานิยมที่มีปญหา 

• มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะผูนํา
ในการพัฒนาโอกาสเพื่อสนับสนุนผูอืน่ใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนใน

สาขาวิชาชีพเฉพาะบางสาขาวิชาที่กําหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโท และปริญญา
เอก  สวนมากเปนหลักสูตรที่เปดสอนทางดานการแพทย และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เชน เภสัช
ศาสตรและวิทยาศาสตรแพทยศาสตรและอื่นๆ  นักศึกษาจะตองสําเร็จปริญญาโทกอนที่
จะเขาศึกษาในหลักสูตรนี้  และจะตองศึกษาไมนอยกวา 24 หนวยกิตในวิชาความรูที่เปน
วิชาชพีระดบัสูง 
ผูสําเร็จประกาศนียบัตรชั้นสูงจะตองแสดงออกซึ่งความรูความสามารถตอไปนี ้
• ความรู ความเขาใจอยางถองแทในพัฒนาการลาสุดทางดานการวิจัย และการปฏิบัติ

ในวิชาชีพในสาขานั้นๆ  และสาขาอื่นที่เกี่ยวของซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติภาระหนาที่
ที่รับผิดชอบ 

• ความสามารถในการประยุกตใชความรูในสาขาวิชาอยางสรางสรรคในการแกปญหาที่
ซับซอนรูจักคนหาปญหา และทํางานดวยความรวมมือรวมใจกับผูอื่นในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของเพื่อหาทางเลือกที่เปนไปไดและดีที่สุดสําหรับการแกไขปญหาที่สําคัญ 

  

ระดับที่ 5  ปริญญาเอก 
หลักสูตรปริญญาเอกเกีย่วของกับการศึกษาคนควาอยางมีอสิระในระดับสูง และลุมลึก  

มีความรูลึกซึ้งในพัฒนาการลาสุดขององคความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา  ตลอดถึงการ
สรางสรรค แปลความหมาย และประยุกตใชความรูในวถิีทางที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการเนื้อหา
สาระของวชิา สาขาวิชาการและสาขาวิชาชพี หลักสูตรอาจเนนการคนควาอิสระที่นําไปสูการ
ทําวิทยานิพนธเพื่อเพิม่พูนองคความรูที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวางวทิยานิพนธกับ
การศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรอืสาขาวิชาประยุกต 

ตามปกติหลักสูตรระดับปริญญาเอกกําหนดใหศึกษาไมนอยกวา 48 หนวยกิ
ตในระยะเวลา 3 ปเต็มเวลาหรือเทียบเทาหลังจากสําเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโท  หรือไมนอย
กวา 72 หนวยกิตในระยะเวลา 5 ปหลังปริญญาตรี 

ปริญญาเอกที่เนนการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธเปนฐานตามปกติจะใหปริญญา
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ( ปร.ด.) 

ปริญญาเอกทางวิชาชพีที่มีฐานมาจากการศึกษารายวิชาระดับสูง และการทําโครงการ
คนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ ตามปกติจะใหปริญญาตามชื่อวิชาชีพ เชน ดุษฎีบัณฑติทาง
บริหารธรุกจิ (D.BA.) ดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา (D. Ed.) หรือ ดุษฎีบณัฑติทางวิศวกรรมศาสตร 
( D. Eng.) หรือปริญญาเอกอื่นๆ ตามที่เหมาะสมกับสาขาวชิาชีพนัน้ๆ 
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โดยทั่วไปดุษฎีบัณฑิตจะแสดงออกซึ่งความรูความสามารถดังตอไปนี ้
• ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและลุมลึกและการวิจัยในสาขาวิชา

การหรือวิชาชีพ 
• ความคุนเคยกับประเดน็ปญหาที่กําลังเกิดขึ้นโดยอยูในระดบัแนวหนาของสาขาวชิา

การหรือวิชาชีพ  รวมถงึความทาทายที่มีศักยภาพของประเด็นปญหาเหลานี้ตอการ
ปฏิบัติที่เปนอยูในปจจุบนั และตอขอสรุปที่เปนที่ยอมรับกันอยูแลว 

• การศึกษาคนควาระดับสงูที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหทฤษฎแีละการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของรวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององค
ความรูใหมโดยการวิจัยแบบบุกเบิก หรือการประยุกตใชทฤษฎีและการวิจัยที่
กอใหเกิดคณุประโยชนอันสําคัญตอการปฏิบัติในวิชาชพี 

• ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่
ศึกษา 

• ความสามารถในการรวบรวมผลการวจิัยจากวิทยานิพนธ หรือรายงานโครงการ
ศึกษาคนควาที่สาํคัญและสิ่งตีพมิพทีอ่างอิงไดในวงวิชาการหรือวชิาชีพ 

ดุษฎีบัณฑติจะตอง 
• ประยุกตใชองคความรูระดับสูงและ/หรือ ความเขาใจในวิชาชีพอยางสอดคลอง

เพื่อพัฒนาองคความรูและการปฏิบัตใินสาขาวิชาของตนใหกาวหนาย่ิงข้ึน  ซึ่งจะ
เปนคุณประโยชนอันใหญหลวงตอการพัฒนาความรูความเขาใจใหม และกลยุทธที่
แตกตางจากเดิม 

• แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสภาวะผูนาํในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญ
ที่เกิดขึ้น  รวมถึงการสื่อสารความคิดและขอสรุปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งตอกลุม
ผูเชี่ยวชาญและกลุมผูไมเชี่ยวชาญ 

• หาแนวทางจัดการอยางสอดคลอง และลึกซึ้งกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนใน
บริบทของวิชาการหรือวิชาชีพ  ตลอดถึงการมีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือก
เพื่อแกไขปญหาที่มีขอบเขตกวางขวางและมีผลกระทบตอชมุชนในขอบเขตที่
กวางไกล  
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ระดับ สายวิชาการ  สายวิชาชีพ 

5 ปริญญาเอก เนนวิจัย 
(Ph.D.) 

 

ปริญญาเอก
วิชาชพี (ตย.

D.BA. , D.Eng , 
D.Ed.) 

 
ป.บัณฑิตชัน้สูง 

 
4 ปริญญาโท เนน

วิจัย 
(M.A. , M.Sc.) 

 

 

ปริญญาโทวชิาชีพ 
(ตย. M.BA. ,  

M.Eng. , M.Ed.) 
 

 
3  ป.บัณฑิต  

 

2 ปริญญาตร ี
(B.A. , B.Sc.) 

 ปริญญาตรี(B.Bus. , 
B.Eng. , B.Ed. , B.Tech.) 

 

1  อนุปริญญา  
 
                                          แรกเขา 
หมายเหตุ 
                เสนทึบแสดงถึงเสนทางปกติในการศึกษาตอระหวางระดับและปริญญา 
                เสนประแสดงถึงเสนทางที่เปนไปไดในการศึกษาตอระหวางระดับและปรญิญา 
แตอาจตองศึกษาวิชาเพื่อการเปลี่ยนผานเพิ่มเติม เพื่อใหมั่นใจวานักศึกษามีพืน้ฐานความรู
และทักษะทีจ่ําเปนสําหรับการศึกษาตอ  



 17

การรับรองการเรียนรูที่มีมากอน 
ในหลายๆกรณี นักศึกษาจะเริ่มตนการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยตรงหลังจาก

จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและจะศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเต็มตามหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับ
ระดับและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนดไวในกรอบคุณวุฒ ิ

ในกรณีอื่นๆ นักศึกษาอาจไดมกีารพัฒนาความรูและทกัษะมาแลว โดยอาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือจากการทํางาน หรือจากการเรียนตอในระดับอาชวีศึกษาหรือ
จากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ 

นักศึกษาไมควรจะถูกบงัคับใหเรียนซ้ําอีกในสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลว หรือทําซ้ําอีกในงาน
ที่ไดทํามาแลวในที่อื่นอยางเปนที่พอใจ  นักศึกษาที่มีความรู และทักษะมาแลวควรไดรับ
การรับรองวามีสถานภาพการเรียนระดับกาวหนา ( advanced standing) ถาสามารถ
แสดงไดวามีความรูและทักษะเพียงพอและเทาเทียมกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดไวใน
กรอบ  และการไดรับอนุญาตใหเขาเรียนตอดวยวิธีการที่ยืดหยุน  ในทางตรงกันขาม จะมี
ประโยชนเพียงเล็กนอยเทานั้นสําหรับนักศึกษา ถาไดรับการคาดหมายใหสามารถเรียนตอได
ในสาขาวิชาที่ตนเองมพีืน้ฐานไมเพียงพอ  สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คอื สถาบันอดุมศึกษาที่
ไดมีการกําหนดคุณลักษณะของนักศกึษาไวเปนพเิศษเพือ่สะทอนใหเห็นพนัธะกจิ และวตัถุประสงค
เฉพาะทางของสถาบัน เมื่อมีการรับนักศึกษาเขาเรียนตอโดยการรับรองผลการเรียนที่มีมา
กอน ก็ควรจะกําหนดใหมีเวลาสําหรับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษเหลานั้นดวย 

สถาบันอุดมศึกษาควรจะพัฒนากระบวนการ เพือ่ประเมินพืน้ฐานความรูของนักศึกษา
ซึ่งอาจไดรบัการพจิารณาใหเขาศึกษาตอดวยการเทียบโอนผลการเรียนที่เรียนมาแลว พรอม
กับจัดใหมีการแนะแนวและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่รับเขาศึกษาตอโดยวิธีนี้
สถาบันอุดมศึกษา  ควรจะติดตามผลการศึกษาเหลานี้และปรับปรุงกระบวนการและเกณฑที่
ใชใหเหมาะสม 

ภายใตเงื่อนไขการพิจารณาเหลานี้ ไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติทั่วไปไวแลวสําหรับ
การรับนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาตอ ดวยสถานภาพที่เรียนมาแลว จากการเรียนในสาขาวิชา
ที่เหมือนกันในสถาบันอาชีวศึกษาหรือสถาบันอดุมศึกษาอื่น 

แนวปฏิบัติเหลานี้ไดมีการกําหนดไวในประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 

 

การตรวจสอบมาตรฐาน 
กรอบคุณวฒุิใหแนวทางแกคณาจารย นักศึกษา นายจาง และผูประเมินภายนอก

เกี่ยวกับมาตรฐานที่คาดหวังในดานความรู ทักษะและคุณลักษณะสวนบคุคลของนักศึกษา
ระดบัตางๆ อยางไรกต็าม ขอกําหนดเหลานี้จาํเปนที่จะตองเขียนไวแบบกวางๆ เพราะตองใช
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ทั่วไป  จึงตองอาศัยการแปลความหมายโดยผูมีประสบการณทีคุ่นเคยกับสาขาวิชานั้นๆ  
ตลอดถึงจะตองมคีวามรูความเขาใจในมาตรฐานการสําเร็จการศึกษาของสถาบันอดุมศึกษา
อื่น  รวมทัง้มหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นดีจํานวนหนึ่งเปนอยางนอย  การตรวจสอบมาตรฐาน
เปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุก
แหง ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบอยางเปนอิสระวา มาตรฐานที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันใน
ทุกสถาบัน และไดมีการติดตามวาไดบรรลุตามมาตรฐานที่คาดหวัง ผูประเมนิภายนอกอาจ
ตองการที่จะตรวจสอบเพื่อใหเห็นวาสิ่งนี้ไดมีการปฏิบัติอยางเพียงพอ 

กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบนัอุดมศึกษาในการตรวจสอบมาตรฐานรวมถึง
วิธีการตอไปนี้  การตรวจสอบการใหคะแนนนักศกึษาจากกระดาษคําตอบและงานที่มอบหมาย การ
ประเมินภายนอกเกี่ยวกับภาควชิาและหลักสูตร การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาที่เรียนอยู
และผูสําเร็จไปแลว และรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยนายจาง  ความ
รับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรฐานอาจจะมีบางสวนที่ดําเนินการโดยสถาบันที่ให
ความรวมมือในการจัดการศึกษา  แตกระบวนการนี้จะเพียงพอหรือไมยอมข้ึนอยูกับ
รายละเอียดของการเตรยีมการตามที่ตกลงกันไว ตลอดถึงประสิทธภิาพในการดําเนินงาน  
การเตรียมการดําเนินการรวมกับสถาบันที่ใหความรวมมอืไมไดยกเวนความรับผิดชอบของ
สถาบันที่เปดสอน  ในการตรวจสอบมาตรฐานและสรางความมั่นใจในการรักษามาตรฐาน
อยางสม่ําเสมอ 

 

ผลลัพธการเรียนรูในขอบเขตของการเรียนรู 
ขอกําหนดเกี่ยวกับผลลัพธการเรียนรูในแตละระดับของกรอบคุณวุฒมิีดงัตอไปนี ้
ผลลัพธการเรียนรูเหลานี้ไดจัดแบงกลุมไวเปน 5 ขอบเขต  ในแตละขอบเขตมี

การเพิ่มข้ึนของระดับชัน้หรือความซับซอนของการเรียนรูที่คาดหวัง ในแตละกรณ ี ความรู
และทักษะมคีวามมุงหมายที่จะใหเปนลักษณะสะสม  ดังนั้น การเรียนรูในระดับใดระดับหนึ่ง
ยอมรวมถงึการเรียนรูในขอบเขตเดียวกันของระดับที่ต่ํากวาดวย  แมวาความรูและทักษะ
เหลานั้นไมไดระบุไว 

ขอกําหนดเหลานี้มีจุดมุงหมายที่จะใหประยุกตใชในระดับที่กําหนดไวสําหรับนักศึกษาทุก
คน เมื่อใดก็ตามที่จุดเนนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งอยูในขอบเขตที่กําหนดเปนเงื่อนไข
ทั่วไปสําหรับทุกคน  เมื่อนั้นความคาดหวังในความรูความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตรนั้นจะ
สูงมาก  ยกตัวอยางเชน นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จะไดรับ
การคาดหวังวามีความรูความสามรถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กําหนดไวใน
ขอบเขตดานความรูและทักษะเชาวนปญญา แทนที่จะเปนความคาดหวังโดยทั่วไป สําหรับ
นักศึกษาทุกคน ซึ่งกําหนดไวภายใตหัวขอทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 
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เงื่อนไขการเรียนรู 
เงื่อนไขการเรียนรูที่เหมาะสมและแตกตางกันจะตองจัดใหมีข้ึนสําหรับผลลัพธการ

เรียนรูที่มีขอบขายกวางขวาง ซึ่งกาํหนดไว 5 ดาน เงื่อนไขเหลานี้มีดังนี้ 
สําหรับการแสวงหาความรู….....การจัดใหมีภาพรวมอยางกวางๆในลักษณะที่

เปนเคาโครงการเรียนการสอนลวงหนาสําหรับขอมลูขาวสารที่จะเรียนรู  โดยเชื่อมโยงขอมูลใหม
เขาในภาพรวม และเชือ่มโยงกับความรูที่มมีากอนแลวของนักศึกษา ทั้งนี้เพือ่ใหงายตอการ
แสวงหาความรูและการเรียกใช 

สําหรับการพัฒนาเชาวนปญญา…....การพัฒนาอยางเปนลําดับในความเขาใจ และ
ความสามารถที่จะประยุกตแนวคิด และหลักทฤษฎีในการวิเคราะหสถานการณและการแกไข
ปญหาตลอดถึงการประยุกตความเขาใจอันถองแทในสภาพแวดลอมที่แตกตางหลากหลาย  
ทั้งนี้เพื่อเอือ้อํานวยการถายโอนและการใชทักษะเชาวนปญญาในสถานการณตางๆเมื่อมี
ความเหมาะสม 

สําหรับการพัฒนาทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบสวนบคุคล…..  
การจัดโอกาสและการสนับสนุนที่จําเปนตอการประยุกตใช และพัฒนาทักษะในการมี

สวนรวมในกลุม  การมีภาวะผูนําและความรับผิดชอบสวนบุคคล  รวมถึงความรบัผิดชอบใน
การเรียนของตนเอง 

สําหรับทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร การเรียนการสอนที่มีการวางแผนเปน
ลําดับข้ันตอนและการฝกปฏิบัติที่มกีารสะทอนกลับสูนักศึกษา  พรอมกับการสงเสริมการ
พัฒนาทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรและการสื่อสาร  รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สําหรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การมีแบบอยางทีด่ี  มีการวิเคราะหสวนตน
และการไตรตรองเพื่อประเมินพื้นฐานของการกระทําของตน  การตัดสินใจเพื่อแกปญหา
ความขัดแยงทางคานิยม รวมถึงการใชความเขาใจอันถองแทเหลานี้สําหรับพฤตกิรรมของ
ตนเองในสภาพแวดลอมตางๆ 

สวนสําคัญสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาที่เปดสอน 
คือหลักสูตรตางๆการสรางความมั่นใจวา ในหลักสูตรทุกหลักสูตร  ไดมีการกําหนดเงื่อนไขที่
จาํเปนเหลานี้ไว  มคีวามเขาใจตรงกัน  และมีการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
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ผลลัพธการเรียนรูในแตละดานสําหรับคุณวุฒิในแตละระดับตามที่กําหนดไว
ในกรอบ 
ระดับแรกเขา  (สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ความรู 
มีความเขาใจแบบกวางๆในความรูและทักษะที่สําคญัของเนือ้หาวิชา 8 กลุมสาระการ

เรียนรู ไดแก (1)  ภาษาไทย (2)  คณิตศาสตร (3)  วิทยาศาสตร (4)  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (5)  สุขภาพและพลศึกษา (6)  ศิลปะ (7) การอาชีพและเทคโนโลยี และ (8) 
ภาษาตางประเทศรวมทัง้ภาษาอังกฤษ  มีความรูกวางขวางขึ้นในบางหมวดวิชาเพื่อเตรียม
ตัวในการศึกษาตอระดับอาชวีศึกษา หรืออุดมศกึษา 

ทักษะเชาวนปญญา 
มีความเขาใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎี ทีส่ําคัญในวิชาที่ศึกษา  มีความสามารถ

ในการประยุกตใหความรูความเขาใจเหลานี้ในการวิเคราะหขอโตแยง และปญหาใหมๆในการ
เรียนวิชาตางๆและในชีวิตประจําวัน  ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่สัมพนัธกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและการปฏิสมัพนัธกับตางประเทศ  สามารถประยุกต
ความเขาใจอันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนในปญหาเหลานั้น 

 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความรบัผิดชอบในการเรียนและการพฤติกรรมของตนเอง  สามารถที่จะริเริ่มและ

ศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยมกีารแนะนําบางเล็กนอย  รวมถึงการพัฒนาตนเองในดานอื่นๆ 
สามารถที่จะไววางใจในการทํางานอยางมีอิสระ และทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ 

โดยอาศัยการแนะนําปรึกษาแตเพียงเล็กนอย  สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อจุดมุงหมายรวมกันในกลุม 

 

ความสามารถในการวิเคราะหสื่อสาร 
สามารถทีจ่ะใชสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพวิเตอรไดอยางมีประสิทธภิาพ สามารถ

ใช  ทกัษะทางคณติศาสตรข้ันพื้นฐานในการจัดการแกไขปญหาในสภาพแวดลอมทางดาน
การศึกษาตลอดถึงทางดานการงานและสังคม 

สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งการพูดและการเขียน  ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 

การพัฒนาทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 
เขาใจและซาบซึ้งในคานิยมซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไปของไทย  รวมถงึระบบคุณธรรม

และจริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบคานิยมที่ระบุไวชัดแจงซึ่งสรางความสมดุล
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ระหวางความเชื่อและคานิยมสวนตัวกับความรบัผิดชอบตอครอบครวั ชมุชน และสังคมไทย  
สามารถวิเคราะหปญหาความขัดแยงทางคานิยม ตลอดถงึการหาขอสรุปที่ยืนยันได และ
รับผิดชอบตอการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้น 

 

ระดับ 1 อนุปริญญา 
ความรู 
  มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับขอบขายและลักษณะของสาขาวิชาที่เรียน  มีความรูลึก

ในสาขาวิชายอยบางสาขา รวมถึงทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่สําคัญ  มีความคุนเคยกับ
ปญหาปจจบุันและงานวิจัยใหมๆ  ในหลักสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวชิาชพี
หรือผูชวยนกัวิชาชพี นักศึกษาจะตองมคีวามรูเกี่ยวกับพัฒนาการใหมๆในการปฏิบัติทาง
วิชาชพี ตลอดถึงความรูเกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิค และขอบังคบัทีเ่กี่ยวของกับวิชาชีพ 

 

ทักษะเชาวนปญญา 
สามารถวิเคราะห แปลความหมายขอมูลทางเทคนิคและขอมูลการวจิัย และ

ประยุกตใชในการแกปญหาทางปฏิบัติโดยอาศัยคําแนะนําปรึกษาแตเพยีงเล็กนอย  สามารถ
ศึกษาปญหาที่กําหนดขึ้น  สามารถประเมินทางเลือกในการแกไขปญหา และเสนอแนะ
แนวทางใหมในการแกปญหาโดยอาศัยความรูทางทฤษฎีและภาคปฏิบตัิที่เกี่ยวของ  
สามารถที่จะคนหาแนวคิดและทฤษฎีจากวิชาที่ศึกษาและประยุกตใชนอกบริบทที่เรียนมา  ทั้งใน
บริบททางวิชาการและการทํางาน  ตระหนักในธรรมชาติเฉพาะกาลขององคความรูใน
สาขาวิชาและนําสิ่งนี้มาเปนองคประกอบหนึ่งในการวเิคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไข  ใน
สาขาวชิาชีพนักศึกษาจะตองมคีวามสามารถในการประยุกตใชความรูทางเทคนิคและทาง
วิชาชพีในการวิเคราะหและแกปญหาการปฏิบัติในวิชาชีพ โดยอาศัยคําแนะนําปรึกษาแตเพียง
เล็กนอย รวมทั้งสามารถเขาใจและอธิบายผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น 

 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิชอบ 
สามารถที่จะคิดและแสดงออกไดอยางเปนอิสสระ แตก็มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

ในกลุมและในสถานการณที่ตองทํางานเปนทมี เพือ่ทํางานที่มจีุดมุงหมายรวมกนั  มี
ความสามารถในการเปนผูนําในกลุมขนาดเล็กและในขอบเขตความรบัผิดชอบที่กําหนด 

สามารถทีจ่ะคนหาขอบกพรองในความรูและทักษะของตนเอง มีการวางแผนและ
ดําเนินการเพื่อหาโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 

ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 
สามารถใชเทคนิคทางสถิติที่ใชอยูเปนประจํา และเทคนิคทางคณิตศาสตรที่

เกี่ยวของในการศึกษาปญหาและขอโตแยงตลอดถึงขอเสนอแนะเพือ่การแกไข   สื่อสารอยางมี
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ประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน การอภปิราย การวิเคราะห และสรปุอยางกะทดัรัดและใน
รูปแบบที่ถูกตอง 

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพในการวิเคราะหปญหา 
การหาขอมูล และการนําเสนอ 

 

การพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ยอมรับความรับผิดชอบสวนตัวจากการกระทําในสถานการณสวนตัวหรือใน

สถานการณของกลุม  ตระหนักและประพฤติปฏิบตัิสอดคลองกับระเบียบขอบังคับและ
จรรยาบรรณวิชาชพี โดยขอคําปรึกษาเมื่อจําเปน  สามารถระบุผลกระทบจากการกระทําที่
เสนอใหทําหรือกระทําตอผูอื่น  พรอมทั้งสามารถประเมินความเหมาะสมของการกระทําบนฐาน
ของผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้น 
จากการกระทําเหลานั้น  ในสถานการณที่อาจเกิดความขดัแยงทางคานิยม หรือในปญหา
เกี่ยวกับความจําเปนเรงดวน  นักศึกษาสามารถบอกธรรมชาติของขอขัดแยง คานิยมและ
ความจําเปนรีบดวนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งสามารถตัดสินใจไดอยางแนนอนในทางเลือกที่ควรจะ
กระทํา 

 

ระดับ 2 ปริญญาตรี 
ความรู 
เปนเจาของในองคความรูที่ครอบคลุม สอดคลองและเปนระบบในสาขาวิชาที่ศึกษา

รวมถึงหลักและทฤษฎีทีเ่ปนพื้นฐานและเกี่ยวของ  ตระหนักในองคความรูและทฤษฎีใน
สาขาวิชาการอื่น  ในกรณีที่เปนหลักสูตรวิชาชพีก็ตระหนักในองคความรูและทฤษฎีในวิชาชพี
อื่น  มีความคุนเคยกับพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนาของความรูเฉพาะทางในสาขาวิชาหลักที่
ศึกษา  รวมถึงความตระหนักอยางมีวิจารณญาณในงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการ
แกไขปญหาและการขยายองคความรู  สาํหรับหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาสําหรับวิชาชีพ  
นักศึกษาตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตัิ กฎระเบียบ และขอกําหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวของ 
รวมถึงวิธีการปรับปรุงแกไขสิ่งเหลานี้ตามกาลเวลาเพื่อใหทันตอสถานการณที่เปล่ียนแปลง 

 

ทักษะเชาวนปญญา 
มีความสามารถในการทําวิจัย  เขาใจและสามารถประเมินขอมูลใหม รวมถึงแนวคดิ

และหลักฐานจากแหลงขอมูลที่กวางขวาง  สามารถประยุกตขอสรุปเพื่อแกไขปญหาและขอ
โตแยงที่แตกตางหลากหลายโดยไมตองอาศัยคําแนะนําจากภายนอก  สามารถศึกษาปญหาที่
คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางแกไขใหมทีส่รางสรรค โดยคํานึงถึงองคความรูทางทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ ประสบการณภาคปฏิบตัิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น  สามารถ
ประยุกตทักษะและความเขาใจอันถองแทเหลานี้ในบริบททางวิชาการและวิชาชพี ซึ่ง
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เกี่ยวของสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนมา   สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการ
ปฏิบัติที่ใชอยูเปนประจําไดอยางเหมาะสม  และในขณะเดียวกันก็คนหาสถานการณที่
ตองการวิธีการใหม พรอมกับนําเอาความรูความเขาใจในทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่
เกี่ยวของสัมพันธมาประยุกตใชเพื่อสนองตอบสถานการณเชนนั้น 

 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีสวนชวยและเอื้ออํานวยในการแกปญหาอยางสรางสรรคในกลุมหรือในทีมงาน ไมวา

จะในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม  สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมในสถานการณ
ที่ไมชัดเจนและตองการการตอบสนองแบบใหม  แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหา
ที่เปนที่สนใจ และหาแนวทางอยางเหมาะสมในการแกปญหาทั้งโดยสวนตัวและโดยทีมงาน 

 

ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 
เมื่อศึกษาปญหาและขอโตแยง สามารถที่จะคนหาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร

ที่สอดคลอง และประยุกตใชอยางสรางสรรคในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไข 

สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดและการเขียน  รูจักเลือกใชรูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดเปนประจําในการเกบ็รวบรวม
ขอมูล แปลความหมาย และส่ือสารขอมูลขาวสารและความคดิ 

 

การพัฒนาทางคุณธรรมและจริยธรรม 
จัดการเกี่ยวกับปญหาทางดานจริยธรรม และวชิาชีพซึ่งเกีย่วของกับการใชดุลยพินิจ

ทางคานิยม และศีลธรรมในวิถีทางที่คํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น โดยมีความสอดคลองกับ
คานิยมพื้นฐานที่เปนรากฐานสําคัญ และสอดคลองกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ  แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรมในระดับสงู ที่เกี่ยวของกับความขดัแยงทางคานิยมและ
ความจําเปนรีบดวนตางๆที่มีลักษณะแขงขันกัน 

แสดงออกอยางสม่ําเสมอซึ่งความซื่อสัตยสุจริตและความเขมแข็ง ทางคุณธรรม
พรอมดวยความสมดุลที่เหมาะควรระหวางวัตถปุระสงคสวนบุคคล และวัตถุประสงคของกลุม  
แสดงออกซึง่อิทธิพลในทางบวกตอผูอื่น โดยเปนแบบอยางที่ดีและมีภาวะผูนําในการทํางาน 
หรือในสถานการณตางๆของกลุมในครอบครัวและชุมชน 
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ระดับ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ความรู 
มีความรูระดบัสูงทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายวิชาการหรือวิชาชพี  และความรูที่

ในสาขาอื่นซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับสาขาวิชาเฉพาะทางของตน  มีความรูเกี่ยวกับการวิจัยและ
นวัตกรรมทีท่ันสมัยในการปฏิบัติทางวิชาชพี  มีความรูความเขาใจในผลกระทบของ
พัฒนาการเหลานี้ตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ใชกนัอยูในปจจบุัน 

 

ทักษะเชาวนปญญา 
สามารถประยุกตใชความรูทางทฤษฎี และประสบการณทางปฏิบัติในการศึกษา

ปญหาและขอโตแยงที่ซับซอน   สามารถคนหาขอมูลจากแหลงตางๆเพิ่มเติม หรือแสวงหา
เทคนิค  การวิเคราะหตางๆตามที่ตองการ  คํานึงถึงสภาพการปฏิบัติจริงในสถานการณ
ตางๆในการวิเคราะหปญหา  จัดทําขอสรุป และเสนอแนะแนวทางสําหรับการแกไขหรือกล
ยุทธสาํหรับการดําเนินการ 

 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณที่หลากหลาย ทั้งโดยตนเองและโดยหมู

คณะ รวมทัง้สถานการณที่แปลกใหมหรือที่ตองการความมไีหวพริบ และเฉียบไวในระดับสงู  
แสดงออกอยางรับผิดชอบในหนาที่การงานหรือสถานการณอื่นๆทางวิชาชีพ  โดยการ
ยอมรับความรบัผิดชอบอยางสูง  มคีวามรบัผิดชอบในการพฒันาทกัษะและความรูใหมที่ใชในการ
ทํางาน ทั้งงานปจจุบันและงานในอนาคต 

 

ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 
สามารถนําเอาเทคนิคการวิเคราะหในขอบเขตที่กวางขวางมาประยุกตใชอยาง

เหมาะสมและชาญฉลาดในการรายงานขอโตแยงและปญหา  สื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพทั้งแบบ
ปากเปลาและแบบการเขยีน  รวมทัง้การใชเทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส   ประเมิน
ความสําเร็จของการสื่อสารตอกลุมตางๆอยูเปนประจํา และดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เมื่อจําเปน 

 

การพัฒนาทางคุณธรรมและจริยธรรม 
จัดการเกี่ยวกับปญหาทางดานจริยธรรม และวชิาชีพซึ่งเกีย่วของกับการใชดุลยพินิจ

ทางคานิยมและศีลธรรมในวิถีทางที่คํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น  โดยใหสอดคลองกับคานิยม
พื้นฐานที่เปนรากฐานสําคัญ และสอดคลองกับจรรยาบรรณของวิชาชพี  แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางดานคุณธรรม และจรยิธรรมในระดับสูงที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม 
และความขดัแยงในเรื่องความจําเปนรีบดวนที่มลัีกษณะแขงขันกัน 
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แสดงออกอยางสม่ําเสมอซึ่งความซือ่สัตยสุจริต และความเขมแข็งในคุณธรรม พรอม

ดวยความสมดุลที่เหมาะควรระหวางวัตถุประสงคสวนบุคคลและวัตถุประสงคของกลุม  
แสดงออกซึง่อิทธิพลในทางบวกในการทํางาน หรือในสถานการณตางๆของกลุมในครอบครัว
และในชุมชน 

 

ระดับ 4 ปริญญาโท 
ความรู 
มีความรูอยางถองแท และความเขาใจอยางมีวิจารณญาณในเนื้อหาสาระหลักของวิชา

หรือสาขาวิชา  รวมถึงความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญ  ตลอดถึง
การประยุกตใชความรูความเขาใจเหลานี้ในปจจุบันสําหรับการศึกษาคนควาทางวชิาการ หรือ
การปฏิบัติในวิชาชพี  มีความเขาใจอยางละเอยีดในกลุมวิชาเฉพาะซึ่งมีความซบัซอนกลุมใด
กลุมหนึ่งหรือหลายกลุมในระดับแนวหนาของทฤษฎี การวจิัย และการปฏิบัติทางวชิาชพีใน
สาขาวิชานั้น  มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาการความรูใหมและการประยุกตใช  ตลอดถงึ
ความรูความเขาใจในผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันทีม่ีตอคลังความรูในสาขาวิชา และ
ตอการปฏิบตัิในวิชาชพีที่เกี่ยวของ  ตระหนกัในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอม
ของทองถิ่นและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ  รวมท้ังเหตุผล
สําหรับการเปลี่ยนแปลงและนัยสําคัญในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ 

 

ทักษะเชาวนปญญา 
ประยุกตความรูภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัตอิยางสอดคลองในการจัดการกับบริบททาง

วิชาการและ/หรือทางวชิาชีพทีแ่ตกตางหลากหลายแปลกใหม และไมอาจทํานายได  พฒันา
คําตอบที่เปนตนแบบและสรางสรรคสําหรับการแกไขขอโตแยงและปญหา  ใชดุลยพินิจอยาง
ผูรูและสามารถยืนยันพิสูจนไดในสถานการณที่ขาดขอมูลขาวสารที่สอดคลองและสมบูรณ 

สามารถสังเคราะหและประยุกตใชผลงานการวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงาน
เกี่ยวกบัวิชาชีพและพฒันาความคิดใหมที่สําคัญโดยการบูรณาการเปนองคความรูหรือทา
ทายองคความรูที่มีอยู  สามารถประยุกตใชเทคนิคทั่วไปและเทคนิคการวิจัยเฉพาะทางในการ
วิเคราะหปญหาที่ซับซอนอยางสรางสรรค  รวมถึงการพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่
เกี่ยวของสัมพันธกับสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
  สามารถวางแผนอยางเปนอิสระและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการ
วิจัยคนควาทางวิชาการ โดยการประยุกตใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึง
การใชเทคนิคการวิจัย และจัดทาํขอสรุปที่มเีหตุผล ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนความรูทีม่ีอยูอยางมี
นัยสําคัญ หรือเพิ่มพูนแนวทางการปฏิบัติในวชิาชีพ   
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 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 มีบทบาทริเริม่ และจัดการอยางสรางสรรคในการแกไขขอโตแยง และปญหาที่ยุงยาก
ซับซอน ในบริบททางวชิาการหรือวชิาชีพ  เมือ่ใดที่มีความตองการขอมูลขาวสารและทักษะ
เพิ่มเติม เมือ่นั้นยอมดําเนินการอยางเปนอิสระในการแสวงหา และประยุกตใชขอมูลขาวสารและ
ทักษะนั้นๆ  
 มีความรบัผิดชอบอยางเต็มที่ในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมอืกับผูอืน่อยาง
เต็มที่และอยางสรางสรรคในการจัดการเกี่ยวกับขอโตแยงและปญหาตางๆ  แสดงออกซึ่ง
ทักษะการเปนผูนํา ทั้งแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ ในโอกาสที่เหมาะสม  ใน
สถานการณของกลุม แสดงออกในลักษณะที่สอดคลองสนองตอบตอการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของกลุมในฐานะเปนกลุมเดียวกัน 
 

 ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 
 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและในระดับที่เหมาะสมกับผูฟง ทัง้ในวงวิชาการ
และวิชาชพี รวมถึงชุมชนในวงกวาง โดยการใชรายงานและการนําเสนอทั้งในรูปแบบ
ทางการและไมเปนทางการใชสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการ
คนควาที่สําคัญ  แสวงหา ประเมนิอยางมีวิจารณญาณ และใชอยางมีประสิทธิภาพซึ่งขอมูล
คณิตศาสตรและสถิติตลอดถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยางกวางขวาง 
และเหมาะสมสําหรับการศึกษาปญหาและการสื่อสารขอสรปุและขอเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม 
 จัดการเกี่ยวกับปญหาทางดานจริยธรรมในบรบิททางวชิาการหรือวชิาชพีอยาง
สอดคลองและดวยความรูความเขาใจในความรูสึกของผูอื่น  เมือ่ใดก็ตามที่จรรยาบรรณของ
วิชาชพีหรือระเบียบขอบังคับมีไมเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น  เมื่อนัน้ ใหใชดุลย
พินิจอยางผูรู อยางยุติธรรม และมหีลักฐาน  รวมถึงการจดัการกับปญหาเหลานี้บนพื้นฐาน
ของหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอนัดีงาม  ตลอดถึงการแสดงออกหรือ การสือ่สารขอสรปุ
ของปญหาดวยวิธีการทีค่ํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่ไดรับผลกระทบอยางเต็มที่  มีความคิด
ริเริ่มในการชี้ขอบกพรองของจรรยาบรรณแหงการปฏิบัติที่ใชอยูในปจจบุันเพื่อการทบทวน
และแกไข 

มีความกระตือรอืรนในการสนับสนุนใหผูอื่น ประยุกตใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม
และจริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอืน่  ตลอด
ถึงการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤตปิฏิบัติตามหลักแหงคุณธรรมและ
จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 
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ระดับ 5 ปริญญาเอก 
ความรู 

  มีความเขาใจอยางถองแทในองคความรูที่เปนแกนสารในสาขาวิชาการ หรือวิชาชพี 
รวมทั้งขอมลูเฉพาะทางทฤษฎ ี หลักการและแนวคิดที่เปนรากฐาน  มีความรูเกี่ยวกับ
พัฒนาการลาสุดในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่กําลังเกิดขึ้น  และเทคนิค
การคนควาวิจัยแบบใหม  ตลอดทัง้ความทาทายที่มีศักยภาพของพัฒนาการใหมๆเหลานี้ที่มี
ตอขอสรุปซึง่เปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน  สําหรับปริญญาเอกในสาขาวิชาชีพ นักศึกษา
จะตองมีความเขาใจอยางถองแท และกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงในวิชาชีพ  
ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ  มีความรูอยางถองแทเกี่ยวกับพัฒนาการในสาขาวิชาที่มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกนัซึ่งมีความเปนไปไดที่จะมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา 
 

 ทักษะเชาวนปญญา 
มีความสามารถในการประยุกตใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และเทคนิค

การคนควาวิจัยระดับสูงในการวิเคราะหขอโตแยงและปญหาสําคัญตางๆอยางสรางสรรค  รวมถึง
การพัฒนาคาํตอบที่แปลกใหมเพื่อการแกไข 

สามารถสังเคราะหผลงานการเขียนที่เกี่ยวกับทฤษฎีและการวิจัย และสรางสรรค
พัฒนาความรูความเขาใจใหม บนพืน้ฐานของการบูรณาการแนวคิดตางๆ จากทั้งภายในและ
ภายนอกของสาขาวิชาซึ่งมีการศึกษาคนควาระดบัสูง 
 สามารถออกแบบ และดําเนินการโครงการวิจัยหรือโครงการศึกษาคนควาที่สําคัญ
เพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอน ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาองคความรูใหม หรือการ
ปรับปรุงที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติในวิชาชพี 
 

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 แสดงออกอยางสม่ําเสมอในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ หรือวิชาชีพดวยความเปนอิสสระ
และการมีความคิดริเริ่มในระดับสูง 

มีความรบัผิดชอบอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเอง  มีการประเมินและดําเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองโดยใชขอมูลสะทอนกลับทีเ่ที่ยงตรง  พรอมทั้งมีการ
วางแผนที่สรางสรรคสําหรับการปรับปรุงแกไข   สามารถเอื้ออํานวยใหเกิดปฏิสัมพันธอยาง
สรางสรรคในกิจกรรมของกลุม  และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพใน
สภาพแวดลอมทางวิชาชีพและทางสังคมที่ซับซอน 

 

ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 
สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและในระดับที่เหมาะสมกับผูฟง ทัง้ในวงวิชาการ

และวิชาชพี รวมถึงชมุชนในวงกวาง  โดยการใชรายงานและการนําเสนอทั้งในรูปแบบ
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ทางการและไมใชทางการ การใชสิ่งตีพิมพทั้งทางวิชาการและวิชาชพี  รวมทั้งวิทยานิพนธ
หรือโครงการคนควาที่สาํคัญเกี่ยวกับปญหาที่สําคัญและซับซอน 

ประเมินอยางเปนประจําและใชขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติอยางมปีระสิทธิภาพ  
รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางกวางขวางและเหมาะสม สําหรบั
การศึกษาปญหาและการสื่อสารขอสรุปและขอเสนอแนะ 

 

การพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม 
จัดการเกี่ยวกับปญหาทางดานจริยธรรมในบรบิททางวชิาการหรือวชิาชพีอยาง

สอดคลองและดวยความรูความเขาใจในความรูสึกของผูอื่น  เมือ่ใดก็ตามที่จรรยาบรรณของ
วิชาชพีหรือระเบียบขอบังคับมีไมเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น  เมือ่นัน้ใหใชดุลย
พินิจอยางผูรู อยางยุติธรรม และมหีลักฐาน  รวมถึงการจดัการกับปญหาเหลานี้บนพื้นฐาน
ของหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม  ตลอดถึงการแสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของ
ปญหาดวยวิธีการที่คํานึงถึงความรูสกึของผูอื่นทีไ่ดรับผลกระทบอยางเต็มที่  มีความคิดริเริ่ม
ในการชี้ขอบกพรองของจรรยาบรรณแหงการปฏิบัติที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อการทบทวนและ
แกไข 

มีความกระตือรอืรนในการสนับสนุนใหผูอื่นประยุกตใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม 
และจริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น  ตลอด
ถึงการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบตัิตามหลักแหงคุณธรรม 
และจริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 
 


