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๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในระดับแรกเข้า (สําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพ้ืนฐานว่านักเรียนท่ีเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าท่ีมีพ้ืนฐานความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ พ้ืนฐานในท่ีนี้รวมถึงความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่ม ตามท่ีได้กําหนดไว้
ในมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ทางปัญญาเหล่านั้นเข้ากับสาขา/สาขาวิชาท่ีจะเรียนในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ซ่ึงนักเรียนบางคนอาจมีพ้ืนความรู้
และทักษะท่ีจําเป็นสําหรับสาขาวิชาท่ีเข้าเรียนไม่เพียงพอ ต้องเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือให้ม่ันใจว่านักเรียนมี
ทักษะท่ีจําเป็นทางภาษา ทักษะทางการเรียน และพ้ืนฐานทางวิชาการเพียงพอท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้สําเร็จ ผู้สาํเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มีความเข้าใจและซาบซ้ึงในค่านิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรมสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
กลมกลืนกับความเชื่อและค่านิยมส่วนตัวด้วยความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาซ่ึงเป็นความขัดแย้งทางค่านิยม สามารถสรุปผลการโต้แย้งและ
ยอมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจท่ีได้ทําลงไป 
(๒) ด้านความรู้ 
มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมถึงความรู้ และทักษะท่ีสําคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามัย) 
ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ มีการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ในกลุ่มสาระ/
สาขาวิชาท่ีเลือกเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา 
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในวิชาท่ีศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงในการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งและปัญหาใหม่ๆในวิชาต่างๆ ท่ีเรียนและในชีวิตประจําวัน 
ตระหนักในประเด็นปัญหาสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศอ่ืนๆ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้จากการศึกษาเล่าเรียนมาใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้น 
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถท่ีจะริเริ่มและพัฒนาการเรียนรู้ทาง
วิชาการและการพัฒนาลักษณะอ่ืนๆ ของตนเองได้โดยมีการแนะนําบ้างเล็กน้อย สามารถท่ีจะไว้วางใจให้
ทํางานได้อย่างอิสระและทํางานท่ีมอบหมายให้แล้วเสร็จ โดยอาศัยการแนะนําปรึกษาแต่เพียงเล็กน้อย 
สามารถทํางานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
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(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานในการ
แก้ไขปัญหาในการศึกษาในการทํางาน และในสภาพแวดล้อมของสังคมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการพูดและเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ระดับท่ี ๑ อนุปริญญา (๓ ปี) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับท่ี ๑ อนุปริญญา (๓ ปี) อย่างน้อย 
ต้องเป็นดังนี้ 
(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนหรือของกลุ่ม ตระหนักและประพฤติปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับ
ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคําปรึกษาเม่ือจําเป็น สามารถระบุและประเมินผลกระทบ
จากการกระทําของตนท่ีมีต่อผู้อ่ืนในสถานการณ์ท่ีอาจนําไปสู่ข้อขัดแย้งทางค่านิยมหรือความสําคัญก่อนหลังก็
สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแย้งนั้นได้อย่างชัดเจน และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีควรกระทําได้ 
(๒) ด้านความรู้ 
มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับขอบข่ายและลักษณะของสาขาวิชาท่ีเรียน และรู้ลึกในความรู้บางส่วนในสาขา รวมถึง
ทฤษฏี แนวคิด และหลักการท่ีสําคัญ มีความเข้าใจในปัญหาและงานวิจัยใหม่ๆ สําหรับหลักสูตรท่ีมีการเตรียม
นักศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพหรือผู้ช่วยนักวิชาชีพนักศึกษาจะต้องมีความรู้เก่ียวกับพัฒนาการใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรู้เก่ียวกับข้อกําหนดทางเทคนิคและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลการวิจัย และใช้ในการปฏิบัติโดยอาศัย
คําแนะนําเพียงเล็กน้อย สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องในการทํางานในการ
วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีในการแก้ไขรวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบของการ
ตัดสินใจ 
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสามารถคิดและแสดงออกได้อย่างเสรี มี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มทํางานท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีภาวะผู้นําในกลุ่มขนาดเล็ก และความ
รับผิดชอบในภาระท่ีได้รับมอบหมายสามารถค้นหาข้อบกพร่องในความรู้และทักษะของตนเอง มีการวางแผน
และดําเนินการเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้าหาข้อมูล และการ
จัดทําการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน การ
อภิปราย เพ่ือนําเสนอ ผลการวิเคราะห์และสรุปผลอย่างกระชับในรูปแบบท่ีถูกต้อง 
ระดับท่ี ๒ ปริญญาตรี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับท่ี ๒ ปริญญาตรี อย่างน้อยต้อง 
เป็นดังนี้ 
(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น 
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(๒) ด้านความรู้ 
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ี
เก่ียวข้อง สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเก่ียวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และ
ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพท่ี
เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูล
ท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมูลท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนข้าง
ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหม่
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถ
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ 
(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
นําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันได้ 
ระดับท่ี ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับท่ี ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้ 
(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใช้การวินิจฉัยทางค่านิยม ทางศีลธรรม ทาง
ความรู้สึกของผู้อ่ืน ทางค่านิยมพ้ืนฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมระดับสูงในสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยมและความสําคัญก่อนหลัง แสดงออกซ่ึง
ความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างสมํ่าเสมอโดยคํานึงถึงความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายและจุดประสงค์ส่วนตัวและ
ส่วนรวม เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นําในการทํางานท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน 
(๒) ด้านความรู้ 
มีความรู้ระดับสูงท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมีความรู้ในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือสัมพันธ์กัน มีความรู้เก่ียวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบ
ของความก้าวหน้าต่อทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีได้รับการยอมรับ 
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ เพ่ือศึกษาประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อน 
สามารถระบุแหล่งข้อมูลหรือเทคนิคการวิเคราะห์เพ่ิมเติมตามท่ีต้องการและคํานึงถึงสถานการณ์จริงท่ีแตกต่าง
กันในการวิเคราะห์ประเด็น สรุปผลและการจัดทําข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติ 
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(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองและเป็นกลุ่มในสถานการณ์ท่ีหลากหลายรวมท้ังสถานการณ์ใหม่
หรือท่ีต้องการไหวพริบและความฉับไวอย่างสูง แสดงความรับผิดชอบอย่างสูงในหน้าท่ีการงานหรือสถานการณ์
อ่ืนๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ และความรู้ท่ีต้องการ ท้ังหน้าท่ีการงานในปัจจุบัน
และการพัฒนาในอนาคต 
(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีหลากหลายอย่างชาญฉลาดในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียนรวมท้ังการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดี
ยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี ๔ ปริญญาโท 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับท่ี ๔ ปริญญาโท อย่างน้อยต้องเป็น ดังนี้ 
(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
และเม่ือไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอท่ีจะจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็
สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ 
เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ริเริ่มในการ
ยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน แสดงออกซ่ึงภาวะ
ผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทํางานและ
ในชุมชนท่ีกว้างขวางข้ึน 
(๒) ด้านความรู้ 
มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ
และนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและ
การปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
ความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและ
ต่อการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติท่ี
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมท้ังเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และ
พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใน
สถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีท้า
ทายสามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ 
รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการ
โครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติ 
ในวิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ 
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(๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจใน
การดําเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืน
อย่างเต็มท่ีในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆแสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม 
(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ีสําคัญ 
ระดับท่ี ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับท่ี ๕ ประกาศนียบัตรช้ันสูง อย่างน้อยต้องเป็น ดังนี้ 
(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้ ในกรณีท่ีปัญหาใดมีกฎ 
ระเบียบ หรือข้อมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติไม่เพียงพอก็สามารถวินิจฉัยได้อย่างเท่ียงตรงและยุติธรรมบน
พ้ืนฐานของค่านิยมและหลักการท่ีดี แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ริเริ่มการ
ยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมผู้อ่ืนอย่างจริงจังในการใช้
วิจารณญาณท่ีประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน แสดงภาวะ
ผู้นําในการส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในท่ีทํางานและในชุมชนท่ีกว้างขวางข้ึน 
(๒) ด้านความรู้ 
มีความรู้อย่างลึกซ้ึงและทันสมัยเก่ียวกับการพัฒนาท้ังในระดับชาติและนานาชาติในสาขาวิชาเฉพาะของตนเอง
และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลกระทบต่อสาขาวิชา ตระหนักถึงการดําเนินการวิจัยในปัจจุบันและทฤษฎีท่ี
จะเกิดข้ึน และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซ่ึงจะมีผลต่อความเชื่อม่ันในการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ มี
ความรู้และความเข้าใจในกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างลึกซ้ึงในสาขาวิชา 
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีซับซ้อน และใช้ความรู้ทางการวิจัยและการปฏิบัติล่าสุดในการพัฒนาและ
ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละกรณี สามารถริเริ่มและวิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างเข้มข้น
โดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติดตามผลท่ี
เกิดข้ึนพร้อมท้ังแปลความหมาย และแปลงผลท่ีเกิดข้ึนนี้ให้เป็นความรู้ท่ัวไปท่ีจะช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ ใช้ทักษะทางปัญญาอย่างสมํ่าเสมอเม่ือต้องปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชาของตน รับผิดชอบ
กิจกรรมของตนเองได้อย่างเต็มท่ี มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
การประเมินวัตถุประสงค์ในการทํางานและวางแผนสําหรับการปรับปรุง ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนและผู้ร่วมงานในการ
สนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกความ
เป็นผู้นําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมท่ีซับซ้อน 
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(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอ
รายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัวิทยานิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าท่ีสําคัญ 
ระดับท่ี ๖ ปริญญาเอก 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับท่ี ๖ ปริญญาเอก อย่างน้อยต้องเป็น ดังนี้ 
(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการเก่ียวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ ในกรณีท่ีไม่มี
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอท่ีจะจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจ
อย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการท่ีมีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสาร
ข้อสรุปของปัญหาโดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนท่ีจะได้รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ
ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มี
การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางานและในชุมชนท่ีกว้างขวางข้ึน 
(๒) ด้านความรู้ 
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในองค์ความรู้ท่ีเป็นแก่น
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ังข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน มีความรู้ท่ีเป็น
ปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนรู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด สําหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและ
กว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้องซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาท่ีศึกษาค้นคว้า 
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหา
สําคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ สามารถสังเคราะห์ผลงานการ
วิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ท่ีสร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ท้ังจากภายในและ
ภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาในข้ันสูงสามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญ 
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ี
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นําในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ และสังคมท่ีซับซ้อน 
(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาท่ีสําคัญและ
ซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ีสําคัญ 


