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สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก สคบท.และผู้อ่านทุกท่าน  ช่วง 2-3 เดือนที่

ผ่านมามีความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาค่อนข้างมากทั้งในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะข่าวการศึกษาที่มีความเห็นจาก

รองประธาน สคบท. รวมถึงข่าวใหญ่กรณีอาจารย์ระดับอุดมศึกษาแห่ง

หนึ่ง สะท้อนให้เห็นในอีกแง่ของการจัดการหลักสูตรการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็พอสรุปได้ว่าการจัดการการศึกษาเป็น

เรื่องส�าคัญ ถึงแม้ว่าทิศทางการพัฒนาและควบคุมคุณภาพการศึกษาชาต ิ

จะได้ก�าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับ 

แก้ไขเพิ่มเติม แต่การขับเคลื่อนอื่นก็มีส่วนสนับสนุนที่ส�าคัญ โดยเฉพาะ

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเสียง

เรียกร้องเสนอให้ทบทวนเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันในทุกกลุ่มมหาวิทยาลัย

ทั้งของรัฐและเอกชน 

จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 นี้ ได้สรุปสาระส�าคัญในการประชุม 

สคบท. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ส�านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งได้สรุปอภิธานศัพท์ หรือศัพท ์

ส�าหรับการร่างหรือปรับปรุงหลักสูตรในลักษณะต่าง ๆ  ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข่าวการศึกษาและข้อคิดเห็นในประเด็นข่าวของประธาน สคบท. เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จุลสารนี้จะ

ช่วยท�าหน้าที่เป็นตัวกลางสื่อสารให้แก่สมาชิก หากสมาชิกท่านใด

ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งข่าวสารมา

ได้ที่ e-mail: coucil.cgat@gmail.com, cgat@grad.cmu.ac.th หรือ 

โทร 053-942425 (ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย) ทางจุลสารยินดีน�ามาเผย

แพร่ให้ด้วยความเต็มใจค่ะ 

            กองบรรณาธิการ

1. บรรณาธิการแถลง [ 2 ]

2. สาระส�าคัญของการประชุม สคบท. ครั้งที่ 1/2559 [ 3 ]

3. อภิธานศัพท์ [ 5 ]

4. นิยามศัพท์ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา [ 5 ]

5. ภาพกิจกรรม [ 6 ]

6. ข่าวการศึกษา “สคบท.หนุนทบทวนเกณฑ์หลักสูตร” [ 7 ] 

7. ความเห็นประเด็นข่าวการศึกษาของประธาน สคบท. [ 7 ]

8. ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.เพชรบูรณ์ 

   ครั้งที่ 3 [ 8 ]

 

บรรณาธิการแถลง

 ส�านักงานเลขานุการ สคบท.

ส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

E-mail: cgat@grad.cmu.ac.th 

โทร 053-942413, 053-942425

โทรสาร 053-942413

สารบัญ

กองบรรณาธิการจุลสาร สคบท.

ที่ปรึกษา          รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บรรณาธิการ รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์

ประสานงาน ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย

  น.ส.จริยา ค�านาสัก

รูปเล่ม/กราฟิก น.ส.ณัฐนันท์ กองสีใจ

พิมพ์ที่  ภทระ พรีเพรส



1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหง

ประเทศไทย (สคบท.) ชุดใหม มีวาระ 2 ป

2. รายงานบัญชีเงินอุดหนุน สคบท. ประธานรับมอบเงินจากชุดเดิม 

จํานวน 1,062,004.83 บาท (หนึ่งลานหกหมื่นสองพันสี่บาทแปดสิบสาม

สตางค) โดยไดเปดบัญชี กองทุนสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหง

ประเทศไทย (สคบท.) ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 667-406775-7 

จํานวนเงิน 1,062,004.83 บาท เพื่อใช ในกิจกรรมของ สคบท. ตอไป

3. จุลสาร สคบท. ประจําเดือนมกราคม–มีนาคม 2559 เพื่อ

ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมของ สคบท. กรุณาสงขาวเพื่อประชาสัมพันธ 

ใหสํานักงานเลขานุการ (กองบรรณาธิการ) เพื่อนําลงในจุลสารตอไป

4. รายงานผลการจัดประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 37 (17-18 ธันวาคม 2558) 

ผศ.ดร.วิรุณสิริมา ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ไดนําเสนอรายงานผลการจัดประชุมวิชาการ (สคบท.) 

ครั้งที่ 37 ตามเอกสารที่แจกในหองประชุม 

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดประชาสัมพันธเชิญชวนเขารวมงานแสดง

ผลงานทางวิชาการ  Application of the 3rd  International Creative 

Art Disseminating (ICAD) 2016 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเด็น

ของอาจารยและเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังนี้

1. นิยามของอาจารยที่ทําหนาที่ตางๆ ในหลักสูตร ไดแก 

อาจารยประจํา  อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารยพิเศษ

2. ประเด็นเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ไดแก การตีพิมพ

เผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระบบการสอบวิทยานิพนธและ

สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายและระบบตรวจสอบการคัดลอก

ผลงาน

- ประเด็นคุณวุฒิของอาจารยพิเศษ กรณี เชน ผูพิพากษา 

หรือ ศิลปนแหงชาติ ไมสามารถเปนอาจารยพิเศษไดเนื่องจากไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ

ประธานจึงใหสํานักงานเลขานุการ สคบท. สํารวจขอมูลคุณสมบัติของ

อาจารยพิเศษที่แตละสถาบันตองการ ไปยังสถาบันสมาชิก เพื่อนําเขาหารือ

ในการประชุมตอไป

7. ธรรมนูญสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2554

 มีการขอปรับธรรมนูญฯ ขอ 5 เพื่อใหสาระในธรรมนูญมีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้นและตัดคําซํ้าออก 

 ....สํานักงานเลขานุการตั้งอยู ณ สถาบันที่ประธานสภาคณะผู

บริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทยสังกัด

สาระสําคัญของการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
ครัง้ที่ 1/2559 (เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559) 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

ประธานอาจแตงตั้งบุคคลหรือวาจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสํานักงาน

ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

 - เสนอแนะใหปรับ หมวดที่ 2 วัตถุประสงค ขอ 5 ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

 - เสนอแนะใหมีผูตรวจสอบบัญชีรับรอง

8. กําหนดการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต

ศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 42

โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปนเจาภาพ วันที่ 30 มิถุนายน ถึง

1 กรกฎาคม 2559  โดยมีการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

(Oral Presentation)และการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร

(Poster Presentation) แยกตามกลุมสาขา อนุญาตใหมหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญใช โลโกของที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

ของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร) เขารวมเปน Co-host

และจัดการประชุมแบบนานาชาติ

-เสนอปรับชื่อใหมเปน 39th National and 4th International

-เสนอแนะใหมีสวนลดสําหรับสถาบันสมาชิกไมนอยกวา 30

 เปอรเซนต

-เสนอแนะใหทําฐานขอมูลกลางของ สคบท. ในเรื่องของ

 Keynote speaker

9. อนุญาตใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนเจาภาพรวมจัด

ประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9  “มศว วิจัย” ครั้งท่ี 9 วันท่ี 

28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีใหกับ

คณาจารยนักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ไดพบปะแลกเปล่ียนเรียนรูและ

ประสบการณดานการวิจัย

10. อนุมัติงบประมาณของ สคบท. จํานวน 30,000 บาท ให

สํานักงานเลขานุการ สคบท. เพื่อจัดทําฐานขอมูลของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อจัดทําฐานขอมูลของสมาชิก เชน ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ 

ฐานขอมูล Keynote speaker รวบรวมเก็บไวเพื่อเปนประโยชนแกสมาชิก

ทุกสถาบัน



ลักษณะของวิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร:

Discipline  วิทยาการ สาขาวิชา ศาสตร หรือ วงการ 

Monodiscipline  หรือ Intradiscipline เอกวิทยาการ เอกสาขาวิชา 

เอกศาสตร (แลวแตกรณี)  หมายถึง วิทยาการสาขาวิชา หรือ ศาสตร ที่มีลักษณะ

โดดเดนแตกตางจากวิทยาการ สาขาวิชาหรือศาสตรอื่นๆ เชน ชีววิทยา เคมี ฟสิกส 

ภูมิศาสตร ภาษาศาสตร เปนตน อยางไรก็ดี ถึงแมวาหลักสูตรที่เปนเอกสาขา

หรือสาขาวิชาเดี่ยว เชน เกษตรศาสตร ทันตแพทยศาสตร หรือ มนุษยศาสตร 

ก็สามารถจัดการศึกษาในลักษณะของพหุวิทยาการได เชน นักศึกษาหลักสูตร

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร จะตองศึกษาบางวิชาจากคณะมนุษยศาสตร 

คณะสังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตร เปนตน

Multidiscipline พหุวิทยาการ พหุสาขาวิชา พหุศาสตร (แลวแตกรณี)

หมายถึง วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร ที่มีการผสมผสาน (Combine) 

ความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกันในลักษณะที่ยังคงความโดดเดนของ

ศาสตรดั้งเดิมใหเห็นคอนขางชัดเจน โดยทั่วไปมักจะเปนการนําความรูจากศาสตร

หนึ่งไปประยุกต ใชกับอีกศาสตรหนึ่ง หรือหมายถึง การจัดการศึกษาหรือการ

จัดหลักสูตร ที่นักศึกษาสามารถเรียนวิชาจากคณะวิชาหลักตางๆ มาสอดแทรก

ผสมผสานกัน แลวนําความรูที่ ได ไปประยุกต ใช ในการประกอบวิชาชีพ เชน 

พหุสาขาวิชา การจัดการงานกอสราง (Construction Management) หรือ

พหุสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 

Management) เปนตน

Crossdiscipline  วิทยาการขามศาสตร เปนการมอง การอธิบาย หรือ

การแกปญหาในศาสตรหรือสาขาวิชาหนึ่ง โดยอาศัยมุมมองหรือวิธีการของศาสตร

หรือสาขาวิชาอื่น เชน วิชาฟสิกสแหงดนตรี (Physics of Music) หรือ การเมือง

แหงวรรณกรรม (Politics of Literature) เปนตน

Interdiscipline  สหวิทยาการ สหสาขาวิชา หรือ สหศาสตร (แลว

แตกรณี) หมายถึง วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตรที่มีการบูรณาการ 

(Integrate) ความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกันอยางกลมกลืนจนเกิด

เปนวิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร ใหม ทําใหไดรับเครื่องมือ (Instrument) 

แบบจําลอง (Model) หรือ วิธีการ (Approach) ใหม เชน สหสาขาวิชาชีวเคมี 

(Bio-Chemistry) หรือ สหสาขาวิชาระบาดวิทยา (Epidemiology) เปนตน

ในกรณีที่เรียก หนวยงานหรือกิจกรรม (Work Unit or Activity) ตางๆ นิยมใช

คําวา “สหวิทยาการ” เชน สํานักสหวิทยาการ เปนตน สําหรับการเรียกหลักสูตร 

(Curriculum or Program) ตางๆ ใชคําวา “สหสาขาวิชา” เชน สหสาขาวิชาเมคา

ทรอนิกส (Mechatronics) หรือในกรณีที่เปนกระบวนวิชา (Course Work) เรียก

วา “สหศาสตร” เชน วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย (Biomedical Engineering) หรือ

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เปนตน

Transdiscipline  วิทยาการเปลี่ยนผาน หมายถึง วิทยาการ สาขาวิชา

หรือศาสตรที่อาศัยองคความรูจากหลากหลายสาขาวิชามาผสมผสาน บูรณา

การและหลอมรวมกัน (Fuse) เพื่อการแกปญหาใดปญหาหนึ่ง เชน การแก

ป ญหาหมอกควันในภาคเหนือนั้นไม สามารถแก ได  โดยใชความรู  

ดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว เนื่องจากเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 

สิ่งแวดลอม พฤติกรรม ความเปนอยู สังคม เศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ กฎหมาย 

เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ตลอดจนการระหวางประเทศ เปนตน ซึ่งการ

แกปญหาในลักษณะดังกลาวนี้ จําเปนตองใชวิทยาการทุกสาขาวิชาเขามาหลอม

รวมกัน เปนวิทยาการขามศาสตร หรือ วิทยาการขามสาขาวิชา และจะตอง

ดําเนินการศาสตรทุกดานพรอมกันและบูรณาการกัน จึงจะประสบผลสําเร็จดวย

ดีและมีประสิทธิภาพ

Broadband Discipline  วิทยาการแถบกวาง ประกอบดวยเนื้อหา

สาระของศาสตรหรือสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกันและตอเนื่องกัน

ไป เชน สาขาวิชาโภชนศาสตร ประกอบดวยเรื่องที่เกี่ยวของกับการกินอยู 

(Way of Living) ซึ่งอยู ในสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรการประกอบ

อาหาร (Cooking) ที่เก่ียวของกับคหกรรมศาสตร ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร  

การถนอมอาหาร (Preservation) ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food) ซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาเภสัชศาสตร 

ตลอดจนเรื่องการกําหนดอาหาร (Dietaries) ที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษา

ผูปวย ก็เปนสาขาวิชาทางแพทยศาสตร เปนตน

  

ลักษณะการจัดหลักสูตร:

Dual Degree ปริญญาควบ การจัดการศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาจะได

รับปริญญาจากคณะวิชาหรือสถาบัน ตั้งแต 2 แหงขึ้นไป โดยทั่วไปมี 3 แบบ

ไดแก ปริญญาคู (Double Degree) ปริญญารวม (Joint Degree Program) และ

ปริญญาที่สอง (Second Degree Program)

Double Degree ปริญญาคู เปนการจัดการศึกษาโดยแยกเปนสองหลักสูตร

ที่ ใหผูเรียนศึกษาพรอมกัน หรือ ในชวงเวลาเดียวกัน หรือคาบเกี่ยวกัน เมื่อศึกษา

ครบตามหลักสูตร แผนการศึกษา และเงื่อนไขที่กําหนดไวของทั้งสองหลักสูตรแลว 

จะไดรับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร

Joint Degree ปริญญารวม เปนการจัดการศึกษารวมกัน ในลักษณะที่

เปน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการผู สําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาใบเดียว 

ท่ีระบุถึงความรวมมือกันระหวางสวนงานภายในหรือกับสถาบันอื่น โดยมี

อภิธานศพัท์
รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย แสงอินทร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประธาน ทคบร. พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙

ประธาน สคบท. พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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ตราสญัลักษณและลงนามโดยผูมอีาํนาจของมหาวิทยาลยัและสถาบันท่ี

เกีย่วของ

Second Degree ปริญญาที่สอง เปนการเปดโอกาสใหผูศึกษา

สามารถขยายเวลาศึกษาตอเพื่อปริญญาที่สองหลังจากที่ศึกษาครบตาม

เงื่อนไขของหลักสูตรหนึ่งแลว โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจาก

ทั้งสองหลักสูตร 

Single Degree ปริญญาเดี่ยว เปน หลักสูตรที่จัดการศึกษาเพื่อ

ใหไดรับปริญญาในสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาชีพใดสาขาหนึ่ง ทั้งนี้ การ

จัดการศึกษาอาจมีลักษณะคลายกับการจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการ กลาว

คือ ผูเรียนจะตองศึกษาเลาเรียนวิชาความรูจากศาสตรเดี่ยวหลายศาสตรมา

รวมกัน รวมกับศาสตรที่ โดดเดนในสาขานั้นเปนสาขาวิชาเอก เชน สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร จะตองศึกษาเลาเรียนวิชาทางดานวิทยาศาสตรเปนความ

รูพื้นฐาน รวมกับวิชาดานการประยุกตวิทยาศาสตรไปสูงานวิศวกรรม โดย

อาศัยหลักการทางเศรษฐศาสตรและการบริหารจัดการ ชวยเสริมความรู

สําหรับการประกอบวิชาชีพ

หมายเหตุ: เอกสารนี้ ไดนําเสนอครั้งแรกใน

ที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ

และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.)

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ไดรับการปรับปรุงแกไขครั้งที่ ๒ และเผยแพรบนเว็บไซต:

http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~akachai/GS/GE-

Terms-2015.pdf

และ ไดรับการปรับปรุงแกไข ครั้งที่ ๓ (ปรับปรุงภาพ

ประกอบ): 

http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~akachai/GS/GE-

Terms-2016.pdf เพื่อเสนอตอที่ประชุมสภาคณะผูบริหาร

บัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย 

(สคบท.) เมื่อ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary)

หมายถึง การใชองคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตร 

มาผสมผสาน ใช ในการวิเคราะห วิจัย และสังเคราะหขึ้นเปนองคความรู ใหม 

และพัฒนาเปนศาสตร ใหมขึ้น

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นํา

เอาความรูหลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตรเขามาใช ในการเรียนการสอน

เพื่อประโยชน ในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนาความรู

องคความรูเปนศาสตร ใหมขึ้นมา หรือเกิดอนุศาสตร ใหมขึ้น ตัวอยางหลักสูตร

ที่เปนพหุวิทยาการ เชน 

วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร + แพทยศาสตร)

ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร + เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร + วิทยาศาสตร +เคมี)

หลักสูตรที่ ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพื่อ

การพัฒนา (ที่มา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙)

หลักสูตรระดับปริญญาโทควบสองปริญญา (Dual Degree Program)

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘

หลักสูตรควบสองปริญญา (Dual Degree Program) หมายถึง หลักสูตรสอง

หลักสูตรที่ ใหผูเรียนศึกษาพรอมกัน โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญา

จากทั้งสองหลักสูตร [ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการ

ศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญ ตรี/โท 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

พ.ศ. 2548/2552 ตามลําดับ]

๑) ตองเปนหลักสูตรที่สถาบันเปดสอนแยกเปนสองหลักสูตร

๒) หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักเกณฑแนวทางอื่นที่เกี่ยวของ

๓) ตองกําหนดวิชาเฉพาะและวิชาแกนที่จะใชรวมกันระหวางสอง

หลักสูตร  ใหชัดเจนทั้งจํานวนวิชาและจํานวนหนวยกิต

๔) ตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่กําหนดไว ในแตละหลักสูตร 

กรณีที่มีรายวิชาใชรวมกันใหลงทะเบียนเรียนวิชาเหลานั้นจากหลักสูตรใด

หลักสูตรหนึ่ง

๕) ตองกําหนดใหชัดเจนวา วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ

จะเปนฉบับเดียวกันหรือสองฉบับหากกําหนดใหเปนฉบับเดียวกันจะตอง

ครอบคลุมหรือบูรณาการเนื้อหาวิชาทั้งสองหลักสูตร และตองมีอาจารยที่

ปรึกษาจากทั้งสองหลักสูตร

5

นิยามศพัทตามคูมอืการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษา 

ฉบบัปการศกึษา ๒๕๕๗

สาํนักมาตรฐานและคณุภาพอุดมศกึษา สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา



ภาพการประชุม สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
ครัง้ที่ 1/2559 (เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559) 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6

ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแหงประเทศไทย วันที่ 15 มีนาคม 2539

ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท.) วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559

ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม



สคบท.หนุนทบทวนเกณฑหลักสูตร 

* คาน 'ทปอ.'ชงแยกระดับ-หวั่นทํามหา'ลัยใหมดอย 

* เลขาฯกกอ.ชี้แบงรับรองทํายาก-หวงเลือกปฏิบัติ

  น.ส.อาภรณ แกนวงศ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(กกอ.) เปดเผยวา กรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

เสนอใหทบทวนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 โดยเฉพาะเนื้อหาบางประเด็นที่

กําหนดไว ในหลักเกณฑดังกลาว ซึ่งอาจไมชัดเจน และไมสามารถทําได ใน

ทางปฏิบัติ และควรหาแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงตองมีระดับการรับรอง 

หรือยอมรับ อยางมหาวิทยาลัยที่พอจะไปไดแลว ก็ควรจะปลอยใหมีอิสระ

ในการบริหารจัดการ สวนแหงใดยังตองกํากับดูแล ก็กําหนดมาตรการดูแล

กันไปตามสมควรนั้น การแบงระดับการรับรองหลักสูตรตามที่ ทปอ.เสนอนั้น 

เปนเรื่องยาก เพราะจะมีปญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติตามมา โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับวาลําบากใจ ดังนั้นจะตองหา

รือผูเก่ียวของกับการรางหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ

ในสาขาตางๆ ดวย

  นายอดิศร เนาวนนท คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา ในฐานะรองประธานสภาคณะผูบริหารบัณฑิต

ศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท.) กลาววา ที่ประชุม สคบท.เมื่อเร็วๆ นี้ 

ไดหารือในเรื่องดังกลาว โดยไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีความ

เห็นรวมกันวา ควรจะตองมีการทบทวน และแก ไขเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก ปริญญาโทและ

เอก ซ่ึงพบวามีปญหาในหลายประเด็น อาทิ เรื่องการกําหนดคุณสมบัติ

อาจารยที่จะมาเปนอาจารยผูสอน หรืออาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งตอง

จบตรงสาขา จึงเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ขามศาสตร ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถจางอาจารย หรือผูเชี่ยวชาญ

ดานอื่นๆ มาสอนได

  “สคบท.ไมไดเสนอใหยกเลิก แตเห็นวาควรตองทบทวนและปรับ

แก โดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขาไปมีสวนรวม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

กลุมใหม อยาง มรภ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และ

มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ ไดรับผลกระทบมากที่สุด สวนที่ ทปอ.เสนอใหแบง

ระดับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรนั้น ผมไมเห็นดวย เพราะในแงวิชาการ

หลักสูตรควรจะมีมาตรฐานเทากัน หากปรับแกควรจะใหมีความยืดหยุน

มากกวา ไมใชแบงระดับ ซึ่งหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ของ สกอ.ถือเปนเกณฑบริหารหลักสูตร ไมใชการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยตรง ดังนั้นจึงควรมีมาตรฐานเดียวกัน และหากมีการแบงระดับ จะทําให

มหาวิทยาลัยกลุมใหมดูดอยคา ใชหลักสูตรคนละระดับกับกลุม ทปอ. ซึ่งผม

ไมเห็นดวย” นายอดิศรกลาว

จากขาวการศึกษาท่ีเสนอในหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันท่ี 1 มีนาคม 

2559 หนา 7  มีประเด็นที่นาสนใจและเกี่ยวของกับ สคบท. ซ่ึงกําลัง

ดําเนินการในบางประการอยู รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร ประธาน สคบท. 

จึงเขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของไวเพื่อแจงแกสมาชิก 

สคบท. ดังนี้

 1. เกณฑมาตรฐานฯ เปนสิ่งที่ดีที่ควรมีการกําหนดไว แตควร

คํานึงถึงความเปนจริงและปฏิบัติได และควรยืดหยุนตามความเหมาะสม

กับสถาบันที่มีความแตกตางกัน ทั้งนี้ ควรดูที่ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ 

(Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากการผลิตของแตละ

หลักสูตรในแตละสถาบันเปนสําคัญ 

 2. การกําหนดเกณฑบางอยางที่คอนขางตายตัว เชน จํานวน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความสัมพันธระหวางสาขาวิชา

ตางๆ น้ัน เปนอุปสรรคตอการพัฒนาวิชาการในโลกปจจุบัน ท่ีศาสตร

และวิทยาการตางๆ มีทั้ง การแตกแขนง (Branching) การผสมผสาน 

(Combining) การขาม (Crossing) การบูรณาการ (Integration) 

การหลอมรวม (Fusion) หรือการขยายออก (Broadening) จนยาก

แกการกําหนดตายตัววา อาจารย ศาสตร วิทยาการ หรือสาขาวิชาใด 

ที่สัมพันธหรือไมสัมพันธกัน (พิจารณา เอกสารประกอบ 1 อภิธานศัพท: 

ซึ่งท่ีประชุม ทคบร. ได ใหความเห็นชอบในการนําไปใชเพ่ือเปนมาตรฐาน

เดียวกันและมีความเขาใจตรงกัน) 

  3. การไมรับทราบหลักสูตร ที่ดําเนินการมาในอดีต นาจะเปนการ

ปฏิบัติผิดเจตนารมณของกฎหมาย ที่มอบอํานาจใหสภามหาวิทยาลัยเปน

ผูรับผิดชอบ

ข่าวการศึกษา
“สคบท.หนุนทบทวนเกณฑหลักสูตร”
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