โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การเขียนและการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ี่ดี”
----------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จั ดทํ าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อมุ่งเน้นประกันคุณภาพ
บัณฑิตด้วยการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่คาดหวังของบัณฑิตไม่เพียงเฉพาะความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาที่เรียน แต่มุ่งพัฒนาทักษะและคุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทักษะอื่นๆ ที่จําเป็น ซึ่งจะช่วยสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นว่าบัณฑิตได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สามารถ
เทียบเคียงกันได้ และขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้นํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในสถาบัน
แล้วอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้ถ่ายทอดการพัฒนามาตรฐานผลการ
เรียนรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทําโครงการเพื่อสนับสนุน
การนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปสู่การปฏิบัติไว้หลายโครงการ โดยในเบื้องต้นสมควรให้จัดโครงการที่มุ่งเน้นการ
เขียนและการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการและแรงงาน
สัมพันธ์ของประเทศออสเตรเลียในการส่งผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อดังกล่าวมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่กําหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลและกลั่นกรองหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดีและพัฒนาการประเมินผลที่สะท้อนให้เห็น
ถึงการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกล่าวของผู้เรียน
2.2 เพื่อส่งเสริมและติดตามการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา โดยรับ
ฟังข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวปฏิบัติของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในการพัฒนา
มาตรฐานของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดําเนินการร่วมกันต่อไปในอนาคต
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแม่ขา่ ยเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย
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4. วัน เวลา สถานที่ และจํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ครั้งที่
1
2
3
4

เครือข่าย
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนล่าง

วันที่

สถานที่

5 – 6 กรกฎาคม 2554

กรุงเทพฯ

7 – 8 กรกฎาคม 2554

เชียงใหม่

11 – 12 กรกฎาคม 2554

ขอนแก่น

13 – 14 กรกฎาคม 2554

สงขลา

5. ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย ประกอบด้วย
- ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่กํากับดูแลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
- ประธานคณะกรรมการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
- คณาจารย์/ผูบ้ ริหารที่ทําหน้าที่กํากับ ดูแลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
- เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. งบประมาณ
งบประมาณของสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ตรงในการเขียน
และประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
7.2 คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 เกิดความเข้าใจที่ดีและตรงกันในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน สามารถพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างใกล้ชิดต่อไปในอนาคต
------------------------------------------
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กําหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การเขียนและประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ด”ี
วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2554
---------------------------------วันแรกของการประชุม
08.00 – 08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45 – 09.15 น.

เปิดการประชุม และให้นโยบาย “แนวทางการส่งเสริมการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน”
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)

09.15 – 10.45 น.

การบรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : ประสบการณ์จากประเทศออสเตรเลีย”
โดย วิทยากรจาก Australian Qualifications Framework Council (AQFC)

10.45 – 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11.00 – 12.30 น.

การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนและประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี”
โดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

12.30 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.

การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนและประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี” (ต่อ)
โดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 17.00 น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและเตรียมการนําเสนอ “การเขียนและการประเมินมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท้ ี่ดี”
(กลุ่มละประมาณ 10 - 15 คน)

วันที่ 2 ของการประชุม
09.00 – 10.30 น.
การนําเสนอผลการฝึกปฏิบัติของแต่ละกลุ่มและวิทยากรให้ข้อคิดเห็น
10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

การนําเสนอผลการฝึกปฏิบัติของแต่ละกลุ่มและวิทยากรให้ข้อคิดเห็น (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

เดินทางกลับ
-----------------------------------------------------
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เครือข่ายภาคกลางตอนบน-ตอนล่าง และภาคตะวันออก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สถาบันรัชภาคย์
วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยราชพฤกษ์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยทองสุข
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สถาบันอาศรมศิลป์
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเอเชียน
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
วิทยาลัยชุมชนตราด
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันการพลศึกษา

6

เครือข่ายภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยโยนก
วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยชุมชนแพร่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วิทยาลัยลุ่มน้ําปิง
วิทยาลัยพิษณุโลก
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
วิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
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เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
มหาวิทยาลัยอีสาน
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชธานี
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
วิทยาลัยชุมชนยโสธร

8

เครือข่ายภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยศรีโสภณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยตาปี
วิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนระนอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนสงขลา

