
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง  รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๗  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๕   
เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  รายละเอียด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๕”   

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
๓. ในประกาศนี้   
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ   

ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

ผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดขึ้นตามระดับ
การศึกษาแต่ละระดับ 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้”  หมายความว่า  ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษา  ฝึกอบรม  หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ  หรือการเรียนรู้จริงในที่ท างานระหว่าง
การศึกษา 

๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ  ต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร  
สถาบันอุดมศึกษา  วิชาชีพ  ประเทศชาติ  และบริบทโลก  ประกอบด้วยอย่างน้อย  ๔  ด้าน  ได้แก่ 

 ๔.๑ ความรู้  (Knowledge)  หมายถึง  สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  การค้นคว้า  
หรือประสบการณ์ที่เกิดจากหลักสูตร  ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ   หรือต่อยอด
ความรู้ในการประกอบอาชีพ  ด ารงชีวิต  อยู่ร่วมกันในสังคม  และพัฒนาอย่างยั่งยืน  ส าหรับการด ารงชีวิต
ในยุคดิจิทัล 

 ๔.๒ ทักษะ  (Skills)  หมายถึง  ความสามารถที่ เกิดจากการเรียนรู้   ฝึกฝนปฏิบัติ 
ให้เกิดความแคล่วคล่อง  ว่องไว  และช านาญ  เพ่ือพัฒนางาน  พัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการ  พัฒนาตน   
และพัฒนาสังคม  ส าหรับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

 ๔.๓ จริยธรรม  (Ethics)  หมายถึง  พฤติกรรมหรือการกระท าระดับบุคคลที่สะท้อน 
ถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม  ศีลธรรม  และจรรยาบรรณ  เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน  ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลังผู้อื่น 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 ๔.๔ ลักษณะบุคคล  (Character)  หมายถึง  บุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  และค่านิยม   
ที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์   วิชาชีพ  และสถาบัน  โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้   และการฝึก
ประสบการณ์จากหลักสูตร  ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

๕. รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านในข้อ  ๔  ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ  เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

๖. สถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในการผลิตบัณฑิตให้ได้ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยออกแบบและพัฒนาระบบและกลไก  หรือวิธีการ  พร้อมหลักฐาน   
เชิงประจักษ์  ส าหรับการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษา  เพ่ือการ
รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษา 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกติติชัย  วฒันานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๑ 

 

รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านตามคุณวุฒิแต่ละระดับ 

ความรู้ (Knowledge) 
ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ที่เกิดจากหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ 

หรือต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ด ารงชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

โครงสร้างของความรู้ส าหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ  มีดังนี้ 
1. ความรู้เชิงสาระ/หลักการ ความรู้เชิงกระบวนการ และความรู้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
2. * ความรู้ที่จ าเป็นต่อการเชื่อมโยง การปรับใช้ การต่อยอดความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาและการท างานร่วมกัน  
* หมายเหตุ ยกเว้นคุณวุฒิระดับอนุปริญญา 

อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ชั้นสูง 
ปริญญาเอก 

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ส าหรับการน าไปใช้ท างาน
ตามบทบาทหน้าที่   
 

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอด
ความรู้  ปรั บใช้ ความรู้ 
เพ่ือการพัฒนางาน  

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอด
ความรู้ และเชื่อมโยงความรู้
ใหมเ่พ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
 

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอด
ความรู้ และเชื่อมโยงความรู้
ใหม่ เพ่ื อการค้นพบ และ 
สร้างสิ่งใหม่ทีเ่ป็นที่ยอมรับ  

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอด
ความรู้  และ เชื่ อ ม โ ย ง 
ส ร้ า ง อ งค์ ค ว าม รู้ ใ ห ม่ 
เชิงปฏิบัติในการแก้ปัญหา
ทางวิชาชีพแบบองค์รวม 
และเป็นที่ยอมรับ 
 

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอด
ความรู้ เชื่อมโยงความรู้ และ
การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
ส ร้ า งองค์ ค ว ามรู้ ใ ห ม่   
ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาแบบ
องค์รวม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และ
อ้างอิงได้ และหรือปรับใช้ใน
บริบทอ่ืนได้ 

การสร้างสิ่งใหม่  หมายถึง กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งท าให้ได้ผลผลิตใหม่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ สิ่งของ กระบวนการ ระบบ แนวคิด อันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากความรู้ 
ความคิดริเริ่ม หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ หรือมีการพัฒนา ต่อยอด ประยุกต์ และปรับปรุง ให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทใหม่ วิถีชีวิตใหม่ หรือ
ความต้องการใหม่   

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หมายถึง กระบวนการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยประเภทต่าง ๆ ซึ่งท าให้ได้ผลผลิต หรือข้อค้นพบจากการวิจัย เป็นแนวคิด ทฤษฎี หรือสาระ
ความรู้ใหม่ที่ช่วยในการส่งเสริมหรือพัฒนาศาสตร์ในสาขานั้น หรือส่งเสริมให้เกิดการสร้างศาสตร์ใหม่แบบบูรณาการ 

  

เอกสารแนบท้ายประกาศ 



๒ 

 

ทักษะ (Skills) 
ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความแคล่วคล่อง ว่องไว ช านาญ เพ่ือพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการ พัฒนาตน    

และพัฒนาสังคม ส าหรับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

โครงสร้างของทักษะส าหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ  มีดังนี้ 
    1. ทักษะการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ หรือตามศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  
    2. ทักษะทั่วไป ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ ทักษะส่วนบุคคล ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่น าไปสู่การพัฒนางาน วิชาชีพ การด ารงชีวิตและการท างานเพ่ือสร้างสรรค์
องค์กร และสังคม ซึ่งเหมาะสมกับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล  

อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 
ปริญญาเอก 

1. ทักษะการเรียนรู้         
การเรียนรู้ด้วยตนเอง     
ในการปฏิบัติงานได ้    
ตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด  
 

๒. ทักษะด้านดิจิทัล  
 

๑. ทักษะการเรียนรู้        
การเรียนรู้ด้วยตนเอง      
ในการปฏิบัติ และ      
การปรับปรุงพัฒนางาน  
เพ่ือการประกอบอาชีพ  
 

๒. ทักษะด้านดิจิทัล  

๑. ทักษะการเรียนรู้    
การเรียนรู้ด้วยตนเอง     
ในการปฏิบัต ิและ      
การปรับปรุงพัฒนางาน 
ให้มคีวามเป็นมืออาชีพ 
 

๒. ทักษะด้านดิจิทัล  

๑. ทักษะการเรียนรู้        
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ทักษะการสร้างความรู้    
ในการปฏิบัติ การคิดริเริ่ม
สร้างสิ่งใหม่ เพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ 
 

๒. ทักษะด้านดิจิทัล  

๑. ทักษะการเรียนรู้         
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ทักษะการสร้างความรู้    
ในการปฏิบัติ การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์เพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดับเป็น       
ทีย่อมรับ และเป็น        
แนวปฏิบัติได้  
 

๒. ทักษะด้านดิจิทัล 

๑. ทักษะการเรียนรู้  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ทักษะการสร้างความรู้   
ในการปฏิบัติ การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์เพ่ือสร้าง   
องค์ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับที่อ้างอิง 
หรือปรับใช้ในบริบทอ่ืนได้ 
 

๒. ทักษะด้านดิจิทัล  

หลักสูตรต้องอ้างอิงทักษะจากกรอบแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ Top 10 Skills ของ World Economic Forum  
ตัวอย่างทักษะ : ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (inquiry skills) การคิดเชิงวิพากษ์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) การแสดงเหตุผล (reasoning)  

ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) การเรียนรู้ (learning) การสื่อสาร (communication) ความร่วมมือรวมพลัง (collaboration) การท างานเป็นทีม (team working)       
ความเป็นผู้น า (leadership) ความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) การแก้ไขปัญหา (problem solving) การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการท างานที่หลากหลาย 
(multitasking skills)   

 
  



๓ 

 

จริยธรรม (Ethics) 
จริยธรรม (Ethics) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าระดับบุคคลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน            

ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น 

โครงสร้างของจริยธรรมส าหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ   มีดังนี้ 
    1. การกระท าที่เป็นไปตามกฎกติกา และเกิดประโยชน์ต่อสังคม  
    2. การหลีกเลี่ยงการกระท าสิ่งที่ผิดกฎกติกาของสังคม และไม่ท าผิดกฎหมาย  

ทั้งนี้ หลักสูตรต้องก าหนดจริยธรรมที่เหมาะสมกับสาขาวิชาในแต่ละระดับคุณวุฒิ และจริยธรรมเฉพาะวิชาชีพที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ หรือประชาคมวิชาชีพ หรือ 
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

    ตัวอย่างจริยธรรม : การกระท าที่มีจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีจิตใจเมตตา ความโอบอ้อมอารี การมีจิตสาธารณะ การรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
                               การกระท าที่ไม่ถูกจริยธรรม เช่น การคัดลอกผลงาน การทุจริตทางวิชาการ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสิทธิเสรีภาพ การลักขโมย 
การทุจริตการสอบ การฉ้อโกง การไม่กระท าตามสัญญา การโฆษณาสรรพคุณของสินค้าเกินจริง การกระท าที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 
  



๔ 

 

ลักษณะบุคคล (Character) 
ลักษณะบุคคล (Character) หมายถึง บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ค่านิยม ที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ วิชาชีพ และสถาบัน โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้                                 

และการฝึกประสบการณ์จากหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

โครงสร้างของลักษณะบุคคลส าหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ  มีดังนี้ 
1. ลักษณะบุคคลทั่วไป 
2. ลักษณะบุคคลตามวิชาชีพ หรือตามศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

ตัวอย่างลักษณะบุคคล : บุคลิกที่น่าเชื่อถือ เป็นมิตร มีเสน่ห์ เป็นผู้น า นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ มีเมตตา กรุณา รักการท างานเป็นทีม ช่างสังเกต  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล ค่านิยมยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง การรักษาสิ่งแวดล้อม ความพอเพียง ความเท่าเทียมกันในสั งคม ความรับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับ 
ความแตกต่างในสังคม ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ความรับผิดชอบ อดทนในการท างานตามวิชาชีพ ความรอบคอบ ความละเอียดถี่ถ้วน เป็นแบบอย่างได้ บุคลิกภาพดี มีการสื่อสาร
ที่ดี คิดเป็นระบบ เชื่อมั่นในตนเอง มีสุนทรียนิยม มีศิลปนิสัย มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเล่น รักการแสดง เป็นนักบริหารจัดการ มีความคิดเชิงตรรกะ               
ความเป็นผู้ประกอบการ การรู้ดิจิทัล (digital literacy) และการรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) เช่น การรู้เทคโนโลยี (technology literacy) การรู้สารสนเทศ (information 
literacy) การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น (visual literacy) การรู้การสื่อสาร (communication literacy) การรู้สังคม (social literacy) เป็นต้น 

     ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรต้องก าหนดลักษณะบุคคลที่เป็นลักษณะบุคคลทั่วไปที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตรและสถาบัน ส่วนหลักสูตรวิชาชีพ ควรก าหนด
ลักษณะบุคคลเฉพาะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพด้วย โดยอาจเลือกลักษณะบุคคลทั่วไปมาก าหนดเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดเน้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 

 
 


