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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขา 
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า  
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ขอ้ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  ต้องมุ่งให้เกิด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  โดยมีหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และองค์ประกอบอ่ืน ๆ  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใด  จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้  ภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

วรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



   

  
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 
 

๑ 

 

 

มคอ.๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย 
 
๑. ชื่อสาขาวิชา  สาขาวชิาภาษาไทย 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
   ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
   อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
   อ.บ. (ภาษาไทย) 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Thai)  
   B.A. (Thai) 
 
๓. ลักษณะของสาขา / สาขาวิชา 
 สาขาวิชาภาษาไทยเป็นสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ท่ีมีลักษณะสําคัญ คือ เป็นศาสตร์ท่ีทําให้ผู้เรียน              
มีความรู้ภาษาไทยอย่างถ่องแท้  มีความรู้รักษ์ภาษาไทย  มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  เป็นคนมีเหตุมีผล 
และมีโลกทัศน์เชิงบวก  ขอบเขตขององค์ความรู้ของสาขาวิชานี้ครอบคลุม หลักภาษาไทย  ภาษาศาสตร์  การใช้
ภาษา  วรรณคดี  ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม  บัณฑิตในสาขาวิชาน้ีเป็นผู้มีความรู้ทั้ง  
เชิงกว้าง คือ สามารถบูรณาการศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทยได้  และเชิงลึก คือ มีความรู้จริงใน
สาขาวิชา  สามารถสื่อสารและเข้าใจความคิดจิตใจของคนไทยที่แสดงออกทางภาษาได้อย่างดี บัณฑิตในสาขาน้ี
สามารถปฏิบัติงานที่เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
๔. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 ๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 ๔.๒ มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทย 
 ๔.๓ ภูมิใจในความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย 
 ๔.๔ มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดี 
 ๔.๕ มีบุคลิกภาพ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 ๔.๖ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 บัณฑิตในสาขาวิชาภาษาไทยมีมาตรฐานการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ดังน้ี 
 
 ๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 



 
 

๒ 

 

 

มคอ.๑ 

  ๕.๑.๑ มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
  ๕.๑.๒ ซ่ือสัตย์ สจุริต และมวีินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคบัขององค์กรและ
สังคม 
  ๕.๑.๓ มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
  ๕.๑.๔ ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย 
 
 ๕.๒ ความรู้ 
  ๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
  ๕.๒.๒ มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๒.๓ มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพ่ิมพูนย่ิงขึ้น 
 
 ๕.๓ ทักษะทางปัญญา 
  ๕.๓.๑ สามารถคิดวิเคราะหแ์ละประเมินค่า 
  ๕.๓.๒ สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ห้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 
 ๕.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๕.๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้
เป็นอย่างดี 
 
 ๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕.๕.๑ สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  ๕.๕.๒ สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
  ๕.๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
  ๕.๕.๔ สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศกึษาคน้ควา้วจิยัทัง้เชงิคณุภาพ
และเชิงปริมาณ 
 
๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
 
๗. โครงสร้างหลักสูตร 



 
 

๓ 

 

 

มคอ.๑ 

 โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวด และหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้ 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชา 
 ๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
 ๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต 
  ๗.๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จํานวนหน่วยกิตรวม ระหว่าง  ๖๐-๘๔ หน่วยกิต 
  ๗.๒.๒ กลุ่มวิชาอ่ืน  จํานวนหน่วยกิตรวม ระหว่าง  ๐-๒๔ หน่วยกิต 
 ๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
 
 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร มีดังน้ี 
 ก. สถาบันสามารถปรับเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดในแต่ละหมวดวิชาได้ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์
หลักสูตร  รวมทั้งสามารถกําหนดให้หมวดวิชาเฉพาะเลือกรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
ซ่ึงอาจเป็นการฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ตามอัตลักษณ์ของสถาบันได้ 
 ข. การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ ตามข้อ ๗.๒ อาจจัดเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะด้านล้วนๆหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะด้านกับกลุ่มวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องก็ได้   
 
 วิชาเฉพาะด้าน  หมายถึง  วิชาเอกที่ผู้เรียนในหลักสูตรน้ีจําเป็นต้องเรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด ได้แก่ หลักภาษาไทย  ภาษาศาสตร์  การใช้ภาษาไทย  วรรณคดีไทย  และ
ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม  
 วิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง  วิชาที่ผู้เรียนในหลักสูตรน้ีอาจเลือกศึกษาเป็นวิชาโทหรือกลุ่มวิชาอื่นๆ  
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 
 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
 เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชาภาษาไทยต้องประกอบด้วยวิชาอย่างน้อย ๔ กลุ่มวิชา  ได้แก่  กลุ่มวิชา
ภาษาไทยและภาษาศาสตร์  กลุ่มวิชาการใช้ภาษา  กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย  กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมที่
สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม  ท้ังนี้  การกําหนดชื่อรายวิชา  จํานวนหน่วยกิต  การให้นํ้าหนักความสําคัญแก่
กลุ่มวิชาใดให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
 ๘.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกไม่น้อยกว่า  ๖๐  หน่วยกิต  ทั้งน้ีสถาบันการศึกษาอาจเพิ่มหัวข้อ  
เน้ือหาสาระ  รายวิชา  และจํานวนหน่วยกิต  ตามวัตถุประสงค์และเอกลักษณ์ของหลักสูตร  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
จําแนกออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย ดังนี้ 
 
 



 
 

๔ 
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  ๘.๑.๑ กลุ่มเน้ือหาวิชาเฉพาะหลักหรือวิชาบังคับไม่น้อยกว่า   ๒๐ – ๔๐  หน่วยกิต  ได้แก่ 
   (๑) กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และ ภาษาศาสตร์ ต้องมีเน้ือหาวิชาอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี 
    ลักษณะภาษาไทย 
    ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
   (๒) กลุ่มเน้ือหาวิชาการใช้ภาษา ต้องมีเน้ือหาวิชาอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
    ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านต่างๆ 
    การคิดและการใช้เหตุผล 
   (๓) กลุ่มเน้ือหาวิชาวรรณคดีไทย ต้องมีเน้ือหาวิชาอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
    วรรณคดีศึกษา หรือ วรรณคดีวิจารณ์ หรือ วรรณคดีวิจักษ์   
    วรรณคดีเอก 
    วรรณกรรมร่วมสมัย 
   (๔) กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม ต้องมี
เน้ือหาวิชาอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
    ภาษากับสังคม 
    ภาษากบัวัฒนธรรม 
    วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 
  ๘.๑.๒ กลุ่มเน้ือหาวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๐ -๔๐  หน่วยกิต  ได้แก่ 
   (๑) กลุ่มวิชา หลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ ต้องมีเน้ือหาวิชาดังต่อไปน้ี 
    ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร ในภาษาไทย  หรือ 
    ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  หรือ 
    ประวัติและความหมายของคํา  หรือ 
    ภาษาศาสตร์เฉพาะด้าน 
    ภาษาถิ่น 
    วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย 
   (๒) กลุ่มเน้ือหาวิชาการใช้ภาษา ต้องมีเน้ือหาวิชาดังต่อไปน้ี 
    การใช้ภาษาเฉพาะแบบ 
    การใช้ภาษาเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
    การสื่อสารภาษาข้ามวัฒนธรรม (เช่น การแปล) 
   (๓) กลุ่มเน้ือหาวิชาวรรณคดี อาจมีเน้ือหาวิชาดังต่อไปน้ี 

พัฒนาการวรรณคดี 
    วรรณกรรมท้องถิ่น 
    วรรณคดีเฉพาะประเภท (เช่น นิราศ , ยอพระเกียรติ) 
    การประพันธ์ 



 
 

๕ 
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    การอ่านทํานองเสนาะ 
    วรรณคดีเปรียบเทียบ    

(๔) กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม อาจมี
เน้ือหาวิชาดังต่อไปน้ี 
    คติชนในภาษาและวรรณกรรม 
    ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย 
    วรรณกรรมกับศิลปะแขนงต่างๆ   
 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้เป็นเงื่อนไขสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาไทย  สถาบันอุดมศกึษาจงึจาํเปน็ตอ้งกาํหนด
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ดังน้ี 
 
 ๙.๑ กลยุทธ์การสอน  ประกอบด้วย 
  ๙.๑.๑ กลยุทธ์การสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับการเรียนรายวิชาให้มีเน้ือหา
สอดคล้องต่อเน่ืองกัน ให้เกิดการพัฒนาความรู้ และทักษะตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ท้ัง ๕ ด้านโดยเฉพาะดา้นจติ
ปัญญาให้สูงขึ้นตามระดับชั้นปี และให้มีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรสู่รายวิชา
ต่างๆอย่างครบถ้วน 
  ๙.๑.๒ กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาตาม
หลักสูตร ซ่ึงได้จัดลําดับตามกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรไว้แล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถประยุกต์ความรู้
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ท้ังในสถานะของผู้รบัและ
ผู้นําเสนอ  มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือ
การค้นหาคําตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้และจําเป็นต่อการศึกษาความรู้ท่ีทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีกลยุทธ์
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มีการใช้สื่อ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม  วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ  เช่น  การบรรยาย  การฝึก
ปฏิบัติ  การมอบหมายงาน  การอภิปราย  การเรียนจากกรณีศึกษา  หรือสถานการณ์จําลอง  เป็นต้น  ทั้งน้ี 
ผู้สอนต้องสามารถเป็นต้นแบบของผู้ใช้ภาษาไทยที่ดีได้ และต้องสามารถสอนผู้เรียนให้เป็นต้นแบบของผู้ใช้
ภาษาไทยที่ดีได้ด้วย 
 
 ๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  ๙.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด  เช่น  การทดสอบ  การสังเกตพฤติกรรม  การอภิปรายในชั้นเรียน   
การทํางานเป็นกลุ่ม  การนําเสนอผลงาน  และการสอบ   



 
 

๖ 
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  ๙.๒.๒ เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนดเกณฑ์การ
วัดผล และเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา โดยมีท้ังแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุ่ม ตามพัฒนาการของผู้เรียน
สําหรับการให้ช่วงระดับคะแนนให้เป็นไปตามนโยบายการวัดผลของสถาบันอุดมศึกษา 
 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
      กําหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกัน

คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาดําเนินการ ดังน้ี 

      (๑) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
      (๒) วิเคราะห์กระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม  
      (๓) ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่นๆ ท่ีผู้เรียนได้รับมอบหมาย  
 
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

       จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเรจ็การศกึษา เพ่ือนาํ
ผลท่ีได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังน้ี 

(๑)  สํารวจภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต   
(๒) สาํรวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษาและ 

เข้าทาํงานในสถานประกอบการนั้นๆ ภายในปแีรกหลงัจากบัณฑิตสาํเรจ็การศึกษา 
      (๓) สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้าน

ความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษาน้ันๆ 
       (๔) สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  และเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 
 
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรี  ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ของสถาบัน 
 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันสามารถกระทําได้เม่ือสถาบันอุดมศึกษาได้รับการ
เผยแพร่หลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว และให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.๒๕๔๕ ส่วนการเทียบโอน



 
 

๗ 
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โดยใช้ประสบการณ์ของผู้ท่ีจะเข้าศึกษา ผู้ขอเทียบโอนต้องผ่านการทดสอบผลการเรียนรู้ที่ต้องการเทียบโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทียบโอนโดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาด้วย 
 
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทยต้องมีคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑. จํานวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ มีจํานวน ๕ คน และในจํานวนน้ีต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาไม่ต่ํา
กว่าปริญญาโท หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน   
 ๒. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชํานาญการ หรือมี
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
กระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 ๓. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  (Full Time 
Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีต่อจํานวนอาจารย์ประจําของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ ๑: ๒๕ 
 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  
 สถาบันควรสนับสนุนและจัดการทรัพยากรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย ดังน้ี 
 ๑๓.๑ มีห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ท่ีเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานการสอนและการทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๒ มีห้องสมุด ฐานข้อมูล แหล่งรวบรวมความรู้อ่ืน พร้อมกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสืบค้น
ความรู้ ท่ีมีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการในการใชป้ระโยชน์ใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนิสิต/นักศึกษา 
 ๑๓.๓ มีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
 ๑๓.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย 
 
 การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
  ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 



 
 

๘ 
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  ๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
๑๔. แนวทางการพัฒนาอาจารย์  
 สถาบันควรจัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพันธกิจ ท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ดังน้ี 
 
 ๑๔.๑ การปฐมนิเทศสําหรับอาจารย์ท่ีรับเข้าใหม่ 
  ๑. การจัดประชุมหรือจัดอบรมอาจารย์ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
เป้าหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ท่ีมุ่งหวัง 
  ๒. การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์ ให้เข้าใจระเบียบของสถาบัน การจัดทําหลักสูตร 
ประมวลการสอน และการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ๑๔.๒ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  ๑. การเข้าร่วมสังเกตการณ์และฝึกปฏิบัติการสอน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง เพ่ือศึกษากลยุทธ์การ
สอน และการวัดและประเมินผล 
  ๒.เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และทักษะการวัดและการ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
  ๓. การพัฒนาทักษะการใช้ สื่อต่างๆ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๔.๓ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่อาจารย์ 
  ๑. การเพิ่มคุณวุฒิให้ถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธ์ด้านภาษาไทย 
  ๒. การพัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจัย ให้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เพ่ือ
การเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาและในการวิจัย 
  ๓. มีระบบการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๔. การกําหนดภาระหน้าท่ี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ท้ังการสอน การวิจัย 
และการให้บริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหว่างงานด้านต่างๆ รวมทัง้มีระบบการพฒันา
จูงใจให้อาจารย์สนใจการให้บริการทางวิชาการตามความถนัด 
  
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาน้ีต้องสามารถประกนัคณุภาพหลกัสูตรและจดัการเรยีน
การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย โดยอาจมีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 



 
 

๙ 
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ตัวบง่ชีผ้ลการดําเนินงาน 

(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

(๒) มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ครอบคลุมหัวข้อตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน  
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้ ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และ
เป้าหมายการดําเนินงาน โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัว
บ่งชี้ท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ต่อไป  



 
 

๑๐ 
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๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยสู่การปฏิบัติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ควรดําเนินการดังนี้ 

 ๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ้ต่างๆ ท่ีกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย 
 ๑๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย  ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาไทย  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย    
๒ คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย  โดยมี
หัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
 ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ตามข้อ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวชิาภาษาไทยแลว้ 
สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาไทย ของตนมีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นที่สนใจของ
บุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านใด 
 ๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามท่ีกําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔ (รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใน
เรื่องใด สถาบันอุดมศึกษาควรมอบหมายให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา 
รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน 
 ๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทํา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน  โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ให้ชัดเจน 
 ๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอน
แล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ 
 ๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบันอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้ว  ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสตูร  รายละเอยีด
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
สาขาวิชา 



 
 

๑๑ 

 

 

มคอ.๑ 

 ๑๖.๘ เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว  ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา  ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พร้อมปัญหา/
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมือ่สิน้ปกีารศกึษา   
เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้ 
 ๑๖.๙ เม่ือครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ้และรายละเอยีด 
เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่า บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้
หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
      ซ่ึงบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) 

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
 

******************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


