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 (ร่าง)  
ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เร่ือง  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ..... 
-------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นไป
ตามกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ....   และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการอุดมศึกษา
ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสิบ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุมคร้ังที่ ../๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ...................... พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

 ๑. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม      
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .....” 

  ๒. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
๓.๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
๓.๓ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
๓.๔ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๔. ในระเบียบน้ี 
  “กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  “ประกาศกระทรวง” หมายความว่า ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
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  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่ จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 
ตํ่ากว่าปริญญาทั้งท่ีเป็นของรัฐและของเอกชน 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดเก่ียวกับองค์ประกอบและตัวชี้วัด 
สําหรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแต่ละระดับ  

“ผลลัพธ์การเรียนรู้” (Learning Outcomes) หมายความว่า ผลของการเรียนรู้ ทั้งที่เกิดข้ึน    
จากกระบวนการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในแต่ละระดับและคุณวุฒิการศึกษา และ/หรือประสบการณ์ที่เกิดข้ึน    
จากการฝึกปฏิบัติ และ/หรือการเรียนรู้จริงในที่ทํางานระหว่างการศึกษา 

  ๕. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มี ๓ ระดับ ๖ คุณวุฒิ  ประกอบด้วย 
   ระดับท่ี ๑   อนุปริญญา มี ๑ คุณวุฒิ ได้แก่ คุณวุฒิอนุปริญญา 
   ระดับท่ี ๒   ปริญญาตรี  มี ๑ คุณวุฒิ ได้แก่ คุณวุฒิปริญญาตรี 
   ระดับที่ ๓  บัณฑิตศึกษา มี ๔ คุณวุฒิ ได้แก่ คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต คุณวุฒิ
ปริญญาโท คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และคุณวุฒิปริญญาเอก 

๖. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ 
   ๖.๑ ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ส่ิงที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า  
หรือประสบการณ์ที่เกิดจากหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยความรู้เชิงวิชาการ ความรู้เชิงวิธีการ และความรู้เชิงเหตุผล  
ที่เหมาะสมกับคุณวุฒิการศึกษาของหลักสูตร 

  ๖.๒ ทักษะ (Skills) หมายถึง  ความสามารถในการทํางาน หรือการปฏิบัติงาน (ซ่ึงเกิดจาก
การฝึกฝน ลงมือทํา หรือทําซํ้าอย่างต่อเน่ือง) ครอบคลุมความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะศาสตร์ตามสาขา     
ที่เรียน และความสามารถทั่วไปเพ่ือการพัฒนาตนเองและการพัฒนางาน  
   ๖.๓ ลักษณะบุคคล (Character) หมายถึง  บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ค่านิยม หรือท่าที  
ที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม หรือการกระทําท่ีสะท้อนสมบัติเฉพาะตน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม ซ่ึงสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษา และประเทศชาติ และความสามารถในการอยู่
ร่วมกันหรือทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในชีวิตจริง   
  ทั้งน้ี ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละดับคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบน้ี 

  ๗. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้
รู้ว่าผลลัพธ์การเรียนรู้บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ในแต่ละระดับคุณวุฒิ ให้จัดทําเป็นประกาศ 

  ๘. สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร โดยกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สําเร็จ
การศึกษาในรายละเอียดของหลักสูตร ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านความรู้ (๒) ด้านทักษะ และ (๓) ด้านลักษณะบุคคล    
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โดยแตกต่างกันตามคุณวุฒิแต่ละระดับ ซ่ึงต้องแสดงถึงพัฒนาการของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน 
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบน้ี 
  ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ในการผลิตบัณฑิตให้ได้ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตร โดยออกแบบและพัฒนาระบบและกลไก หรือวิธีการ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เพ่ือการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 

  ๙. สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้ดังน้ี 
   ๙.๑ ใช้ระเบียบน้ี เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณี     
ที่กระทรวงยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิน้ัน  หรือ 
   ๙.๒ ใช้ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิที่มีผล
บังคับใช้ก่อนระเบียบน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ โดยต้องปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....  เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตร หรือ 
   ๙.๓ ใช้ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับ และสาขา/สาขาวิชา หรือประกาศ
อ่ืน ๆ ที่กําหนดเพิ่มเติม   

๑๐. สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรให้สภาสถาบันให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ และ      
เมื่อได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติแล้ว ให้แจ้งต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ก่อนเปิดสอน  

  ๑๑. สถาบันอุดมศึกษาต้องออกแบบระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน ต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อสภาสถาบัน บุคลากรของสถาบัน และเผยแพร่ผล 
การดําเนินงานต่อสาธารณะ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และความม่ันใจในกระบวนการผลิตบัณฑิต
อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษาให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิแต่ละระดับ 

  ๑๒. คณะกรรมการมีหน้าที่กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน 
อุดมศึกษา ให้บริหารจัดการและประกันคุณภาพหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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บทเฉพาะกาล 

 ๑๓. มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาที่ประกาศใช้อยู่แล้ว ต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 หลักสูตรเดิมท่ีกําลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระหว่าง  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖ สามารถเลือกดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือตามระเบียบฉบับน้ีได้ ทั้งน้ี ทุกหลักสูตรต้อง
ปฏิบัติและนําไปใช้กับผู้เรียนตามระเบียบน้ี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน              พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(..............................................................) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ 

ความรู้ (Knowledge) 

ทุกระดับคุณวุฒิอุดมศึกษาจะต้องมีความรู้ที่จําเป็นและเพียงพอต่อการนําไปปฏิบัติหรือต่อยอดองค์ความรู้ 
 ๑ ความรู้เชิงสาระ/หลักการ/ทฤษฎี/ปฏิบัติของหลักสูตร (fact  reality) และความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ การสัมนา การวิพากษ์ (conceptual Knowledge) 
 ๒ ความรอบรู้ด้านต่าง  ๆ(literacy)  
 ๓ โลกทัศน์ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

อนุปริญญา ปรญิญาตรี ประกาศนียบัตรบณัฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปรญิญาเอก

 ความรู้ที่จําเป็นและ
เพียงพอต่อการนําไป
ปฏิบัติหรือต่อยอดองค์
ความรู้ 

 ความสามารถในการนํา
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ 
 

 ความรู้ที่จําเป็นและ
เพียงพอต่อการนําไป
ปฏิบัติหรือต่อยอดองค์
ความรู้ 

 ความสามารถในการปรับ
ใช้ความรู้ในการทํางาน  

 ความรู้ที่จําเป็นและ
เพียงพอต่อการนําไป
ปฏิบัติหรือต่อยอดองค์
ความรู้ 

 ความสามารถในการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่
วิชาชีพ  

 

 ความรู้ที่จําเป็นและ
เพียงพอต่อการนําไป
ปฏิบัติหรือต่อยอดองค์
ความรู้ 

 ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ที่นําไปสู่
การค้นพบหรือการสร้าง
สิ่งใหม่ที่เผยแพร่ได้  

 ความรู้ที่จําเป็นและ
เพียงพอต่อการนําไป
ปฏิบัติหรือต่อยอดองค์
ความรู้ 

 ความสามารถในการ
เชื่อมโยงและสร้างความรู้
ใหม่เชิงปฎิบัติ ในการ
แก้ปัญหาทางวิชาชีพแบบ
องค์รวม และเป็นที่ยอมรับ
 

 ความรู้ที่จําเป็นและ
เพียงพอต่อการนําไป
ปฏิบัติหรือต่อยอดองค์
ความรู้ 

 ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ และการใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เชิงทฤษฎีที่
นําไปสู่การแก้ปัญหาแบบ
องค์รวม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
และอ้างอิงได้ และหรือปรับ
ใช้ในบริบทอื่นได้    

 หมายเหตุ : ทุกคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านความรู้เชิงสาระ/หลักการ/ทฤษฎี/ปฏิบัติของหลักสูตร และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ (literacy) และโลกทัศน์ที่
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

เอกสารแนบท้ายระเบียบ 
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ทักษะ (Skills) 

     ทักษะที่จําเป็นเฉพาะศาสตร์ ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทั่วไป ซึ่งครอบคลุมทักษะส่วนบุคคล และทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นที่นําไปสู่การพัฒนางาน วิชาชีพ  
การดํารงชีวิตและการทํางานเพื่อสร้างสรรค์องค์กร และสังคม ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

     ทั้งนี้ หลักสูตรต้องกําหนดทักษะที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตนเองซึ่งควรสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตรและสถาบัน โดยมีระดับคุณภาพสําหรับแต่ละคุณวุฒิ  

ตัวอย่างทักษะ : ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Inquiry skills, self-learning skills) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) การแสดงเหตุผล (Reasoning)  ความคิด
สร้างสรรค์ (creativity)  การเรียนรู้ (learning)  การสื่อสาร (Communication skill)  ความร่วมมือและการทํางานเป็นทีม (Networking collaboration / teamwork)  
ความเป็นผู้นํา (leadership)  ทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การแก้ไขปัญหา (Problem solving)  ทักษะการประกอบอาชีพ   ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทํางาน
ที่หลากหลาย (multi tasking skill) 

อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบณัฑิต ปรญิญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

ปรญิญาเอก

ทักษะการทํางานได้อย่าง
ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ       
ที่กําหนด (คล่องแคล่ว 
รวดเร็ว และเป็น
ธรรมชาติ) 

ทักษะการทํางานด้วย
ความเข้าใจใน
กระบวนการทํางาน  
 

ทักษะการทํางานด้วย   
ความมุ่งมั่นพัฒนา
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติงานที่ให้ผลดีกว่าเดิม

ทักษะการทํางานด้วย   
ความมุ่งมั่นพัฒนา
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติงานที่ให้ผลดีกว่าเดิม 

ทักษะการทํางานด้วย
ความคิดสร้างสรรค์หรอืวิธี
ปฏิบัติใหม่ที่ให้ผู้อื่นถือเป็น
แนวปฏิบัติตามได้  

ทักษะการทํางานด้วย
ความคิดสร้างสรรค์หรือ  
วิธีปฏิบัติใหม่ที่ให้ผู้อื่นใช้    
ในการอ้างอิงได้  

หมายเหตุ : ความสามารถทั่วไป เป็นความสามารถในการคิด และปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนางาน การศึกษาในระดับอนุปริญญา จะเน้นที่ความสามารถ          
              ในการปฏิบัติมากกว่าการคิด ในขณะที่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จะเน้นความสามารถในการคิดมากกว่าการปฏิบัติ 
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ลักษณะบุคคล (Character) 

          หลักการกําหนดลักษณะของบุคคลแต่ละหลักสูตร ต้องผ่านกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่ต้องสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตร ซึ่งต้องอิงอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน  
และของประเทศ การกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาครั้งนี้จะไม่ได้กําหนดลักษณะบุคคลให้กับหลักสูตรในแต่ละระดับปฏิบัติ แต่หลักสูตรต้องกําหนดขึ้นเอง  
และมีระบบการประกันคุณภาพให้ได้ผลลัพธ์ด้านลักษณะบุคคลตามที่หลักสูตรกําหนด 
 หลักสูตรอาจจะกําหนดลักษณะบุคคลเป็นบุคลิกภาพ หรือลักษณะนิสัย หรือค่านิยม หรือพฤติกรรมเฉพาะเพียงด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล            
  สิ่งที่จะต้องกําหนดในลักษณะบุคคลคือการกําหนดนิยามสําหรับลักษณะบุคคลแต่ละด้าน และมีโครงสร้างของการวัดและประเมินที่หลักสูตรต้องออกแบบ  
และพัฒนาเอง  

แนวปฏิบัตินี้ให้อิสระในการออกแบบหลักสูตรที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านลักษณะบุคคล และวิธีการวัดและประเมิน โดยลักษณะเดียวกันที่อยู่ในหลักสูตร  
ที่ต่างกันอาจจะมีโครงสร้างขององค์ประกอบการวัดที่เหมือนหรือต่างกันได้ แต่ควรจะมีวิธีการวัดหรือเครื่องมือวัดที่เป็นรูปธรรม หรือกําหนดตัวชี้วัดลักษณะบุคคลเป็น  
ตัวแปรแทน (proxy) ตัวอย่างเช่น 

 บุคคลที่เป็นจิตอาสา ประเมินจากหลักฐานพฤติกรรมความเป็นจิตอาสา  หรือการทําประโยชน์ต่อสังคม 
 นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนประเมินจากพฤติกรรมการอ่านหรือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ  
 ความเป็นบุคคลผู้เรียนรู้ ประเมินจากหลักฐานผ่านการฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  

ทั้งนี้ หลักสูตรควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับระดับคุณวุฒิด้วย 
 ผู้ยึดมั่นค่านิยมจิตสํานึกสิ่งแวดล้อม ประเมินจากพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตสํานึก ความศรัทธาในอาชีพ การปฏิบัติทางวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

เป็นกลาง และเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของวิชาชีพ  
 ความเป็นผู้ประกอบการ ประเมินจากลักษณะบุคคลที่เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นํา กล้าตัดสินใจ 

 
 


