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บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน
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สภาพการณและประเด็นทาทาย

ิ
ความเจรญ
ทาง
เทคโนโลยี

ความคาดหวังของ
สังคมตอ
สถาบันอุดมศึกษา
/บัณฑิต

ความรวมมือ
กับตางประเทศ

สถาบันการศึกษา
การขยายตัวและ
ความหลากหลาย
ของ
สถาบันอุดมศึกษา

นยา ย
การเคลื่อ งการ
มตอ
และควา ึกษา
ของนักศ

การแขงขันของ
สถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและ
ตางประเทศ
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การเคลือ่ นไหวในตางประเทศ
ประเทศตางๆในทวีปยุโรป
• Bologna process
• European Qualifications Framework (EQF)
• National Qualifications Framework (NQF)

ประเทศอื่นๆ เชน อัฟริกาใต มาเลเซีย ฟลิปปนส ฮองกง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฟจิ ประเทศไทย เปนตน
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Status of NQFs in the Asia-Pacific Region
Complete

Complete but not yet
unified

Partial

In development

Not developed
Or no information

Australia

Hong Kong

Fiji

Bhutan

Banglagesh

New Zealand

Philippines

India

Brunel

Cambodia

Maldives

China

Japan

Singapore

Pakistan

Laos

Sri Lanka

Samoa

Macau

Malaysia

Thailand

Mongolia
South Korea
Vietnam
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Source : DEEWR. (March,2008) p.16

Status of Implementation of NQFs (worldwide)
1st Generation
Australia
New Zealand
Scotland
South Africa
UK (excluding Scotland)

2nd Generation
Ireland
Malaysia
Maldives
Mauritius
Mexico
Namibia
The Philippines
Singapore
Trinidad and Tobago
Wales

Source : DEEWR, (March ; 2008)

3rd Generation
Albania
Angola
Barbados
Bosnia and
Herzegovina
Botswana
Brazil
Chile
China
Colombia
Democratic Republic
Of Congo
Jamaica

Lesotho
Macedonia
Malawi
Mozambique
Romania
Serbia
Slovenia
Uzbekistan
Tanzania
Turkey
Uganda
Zambia
Zimbabwe

1st generation : implementation started between the late 1980s and mid 1990s
2nd generation : implementation and development started in the late1990s or early 2000s
6
rd
3 generation : currently under consideration

แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย
1. การกําหนด “คุณสมบัติ” หรือลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูสาํ เร็จการศึกษา โดยคํานึงถึง
- พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- ปรัชญาการศึกษา – มิติความดี + ความงาม + ความจริง
- ความตองการของผูใชบัณฑิต ความตองการของนักศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงของสังคม – สังคมไทย สังคมโลก

2. การกําหนดระดับความรู ความสามารถ และทักษะ
3. การกําหนดวิธกี ารผลิตบัณฑิต และวิธกี ารประเมินคุณสมบัติ
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF : HEd)

หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศ ซึ่ งประกอบด ว ย ระดั บคุ ณ วุ ฒิ การแบ ง สายวิ ช า ความ
เชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผล
การเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ
ลั ก ษณะของหลั ก สู ต รในแต ล ะระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ปริ ม าณการเรี ย นรู ที่
สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรู
จากประสบการณ ซึ่ ง เป น การส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต รวมทั้ ง
ระบบและกลไกที่ ใ ห ค วามมั่ น ใจในประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษา
วาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู
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บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน
ตราสั ญ ลั ก ษณ ข องป แ ห ง คุ ณ ภาพการอุ ด มศึ ก ษาไทย เป น รู ป คน 5 คน
ผนึกกําลังกันอยางเหนียวแนน ไดมาจากแนวคิดของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education)
(TQF:HEd) โดยมุงเนนที่ผลการเรียนรู (Learning
Outcomes) ของผูเรียนซึ่งเปน
มาตรฐานขั้ น ต่ํ า เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ประกั น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต และสื่ อ สารให ห น ว ยงาน
รวมทั้ ง ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งได เ ข า ใจและมั่ น ใจถึ ง กระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยกํ า หนด
มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) ซึ่งเปนผลผลิตและผลลัพธของการจัด
การศึกษาไว ๕ ดาน จึงกําหนดสีใหแตละคน เปนตัวแทนของมาตรฐานผลการเรียนรู
(Domains of Learning)
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บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน

๑.
๒.
๓.
๔.

ดานคุณธรรม จริยธรรม
แทนดวยสีเหลือง
ดานความรู
แทนดวยสีสม
ดานทักษะทางปญญา
แทนดวยสีเขียว
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
แทนดวยสีน้ําเงิน
และความรับผิดชอบ
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
แทนดวยสีฟา
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุมมาตรฐานผลการเรียนรู
(Domains of Learning)
คุณธรรม จริยธรรม

สื่อดวยสี

ความหมาย
สี เ หลื อ ง คื อ สี ที่ แ สดงถึ ง การกพั ฒ นานิ สั ย ในการประพฤติ อ ย า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถิชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตน
ตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม

ความรู

สีสม คือสีของวันพฤหัสบดีถือวาเปนวันครู เปนสีที่แสดงถึงความสามารถในการ
เขาใจ การนึกคิด และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงใน
หลักการ ทฤษฏี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได
หมายรวมถึงความรูในวิทยาการสมัยใหม และความรูจากภูมิปญญาไทย

ทักษะทางปญญา

สีเขียว คือ สีที่แสดงถึงธรรมชาติ ความเจริญเติบโต และการอยูรอดในโลก แสดง
ถึง ความสามารถในการวิ เ คราะห ส ถานการณ แ ละใช ค วามรู ความเข า ใจใน
แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฏี และกระบวนการต า งๆในการคิ ด วิ เคราะห แ ละการ
แกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

สีน้ําเงิน คือ สีที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ซึง่ เปน
สีที่แสดงถึงความสามารถในการทํางานเปนกลุม มีภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของ
ตนเอง

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สีฟา คือสีที่แสดงถึงการมีอิสระในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถใน
การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติความสามารถ ดานภาษา การสื่อสารทั้ง
การพูด การฟง การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักการสําคัญของ TQF
1. เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ ในสวนที่
เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการ
ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม
2. มุงเนนที่ Learning Outcomes ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อ
ประกันคุณภาพบัณฑิต
3. มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนเขาไวดวยกันและเชื่อมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน
4. เปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและ
ความมั่ น ใจในกลุ ม ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง/มี ส ว นได ส ว นเสี ย เช น นั ก ศึ ก ษา
ผู ป กครอง ผู ป ระกอบการ ชุ ม ชน สั ง คมและสถาบั น อื่ น ๆ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดวาจะพึงมี
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หลักการสําคัญของ TQF (ตอ)
5. มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆของประเทศไทย

เปนที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งใน
และตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
หลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย
โดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ
เปนที่พึงพอใจของนายจาง
6. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
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วัตถุประสงคของการดําเนินการ TQF
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา และเปนการประกันคุณภาพขั้นต่ําของบัณฑิต
ในแตละสาขา/สาขาวิชาของคุณวุฒิในระดับตางๆ
2. เพื่อใหแตละสาขา/สาขาวิชามีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิต
บัณฑิตกันเองโดยบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของแตละ
สถาบันฯมีคุณภาพไมต่ํากวาที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ
3. เพื่อนําไปสูก ารลดขั้นตอน/ระเบียบ (deregulations) ในการ
ดําเนินการใหกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเขมแข็งและความ
14
พรอมในการจัดการศึกษา

นโยบาย
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แผนภูมิแสดงความสัมพันธของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
สพฐ.

มาตรฐานที่ 2 :
แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู
ที่มงุ พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ และ
การบริหารโดยใชสถานศึกษา
เปนฐาน

มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพฐ.

มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
สอศ.

ระดับนโยบาย

มาตรฐานที่ 1 :
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงคทงั้ ในฐานะพลเมือง
และพลโลก คนไทยเปนคนเกง
คนดี และมีความสุข

มาตรฐานที่ 3 :
แนวการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู/สังคมแหงความรู การสราง
วิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
ใหเขมแข็ง

มาตรฐานการอุดมศึกษา
สกอ.
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มาตรฐานการอุดมศึกษา
ระดับนโยบาย

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (TQF)
มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาที่ 2

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาที่ 3

ระดับการนําไปสูการปฏิบัติ

มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาที่ 1

สกอ.

รายละเอียดของหลักสูตร(Programme Specification) แตละ
สาขาวิชาของสถาบันฯตางๆ

ม/ส
17

18

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต (3 ตัวบงชี้)
(1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู
สรางและประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและ
สรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
(2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
(3) บัณฑิตมีสุขภาพดี ทั้งดานรางกาย และจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส
รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตองเหมาะสม
19

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
2.1 มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริ
บาลของการบริหารการอุดมศึกษา (3 ตัวบงชี)้
(1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน
สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ
(2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได มีการจัดการ
ศึกษาผานระบบและวิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน
(3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง

20

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ตอ)
2.2 มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา (4 ตัวบงชี้)
(1) มี ห ลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย ยื ด หยุ น สอดคล อ งกั บ ความ
ตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสราง
งานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมินและใชผล
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมี
การบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการ
เรียนการสอน

21

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ตอ)
(2) มี ก ารวิ จั ย เพื่ อ สร า งและประยุ ก ต ใ ช อ งค ค วามรู ใ หม ที่ เ ป น การขยาย
พรมแดนความรูและทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของประเภทสถาบัน มี
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต า งประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแข ง ขั น ได ใ นระดั บ
นานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
(3) มี ก ารให บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ทั น สมั ย เหมาะสม สอดคล อ งกั บ ความ
ตองการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทของสถาบัน มี
การประสานความร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ ภาคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและ
ความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
22

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ตอ)
(4)

มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

23

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู (2 ตัวบงชี้)
(1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวน
ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น และเทศ เพื่อเสริมสังคมฐานความรู
(2)

มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการ
วิ จั ย แบบบู ร ณาการ หลั ก การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู หลั ก การ
สรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง
อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู
24

25

25

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)

26

26

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)

27

27

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)

28

28

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)

29

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)

30

31

31

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)

32

32

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)

33

33

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)

34

34

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)

35

35

การนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติสกู ารปฏิบัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
ดานคุณภาพบัณฑิต

ดานการบริหารการจัดการ
การอุดมศึกษา

ดานการสรางและพัฒนาฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....สาขา/สาขาวิชา......
36

ประกาศ ศธ. เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ .พ.ศ. 2552

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สกอ
.
มหาวิทยาลัย

ไม
ใช
1

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

เสนอ

รายละเอียดของรายวิชาและภาคสนาม/
ฝกงาน (ถามี)
(Course + Field Experience
Specifications)

กระบวนการเรียนการสอน
(ทีท่ ําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

รายงานรายวิชา
(Course Reports)

การวัดและประเมินผล

เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ
ได
มาตรฐาน
TQF

1

รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

1 ป

รายงานประจําภาค
/ประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme
Report)

ใช

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑกําหนดชื่อปริญญา
หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอื่น ๆ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ตางๆ

5 ป

ติดตาม
การดําเนินการ
ตาม TQF

ประกาศ กกอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

สภาสถาบัน
อนุมัติ

เสนอ
สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร
และ
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

(POD Network)

Teaching Unit

มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต

การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพเปนทีพ่ ึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

37

กก.อ.กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง

ตารางความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ํา
ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรู
ระดับคุณวุฒิ

หนวยกิต
ขั้นต่ํา *

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ทักษะ การวิเคราะห
ทักษะทาง ความสัมพันธ เชิงตัวเลข
ปญญา ระหวางบุคคล การสื่อสาร
และความ
และการใช
รับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรู

๑.อนุปริญญา (๓ ป)

๙๐

X

X

X

X

X

๒.ปริญญาตรี (๔ ป)
(๕ ป)
(๖ ป)

๑๒๐
๑๕๐
๑๘๐

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

๓.ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒๔ หลัง ป.ตรี
๓๖ หลัง ป.ตรี
๔.ปริญญาโท
๕.ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒๔ หลัง ป.โท
ขั้นสูง
๔๘ หลัง ป.โทหรือ
๖.ปริญญาเอก
๗๒ หลัง ป.ตรี

หมายเหตุ : * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
38
X เครื่องหมาย X ที่มีจํานวนมากนอยตางกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความรู และทักษะตาง ๆ ในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒิ

ราง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ...............................
สาขา/สาขาวิชา..................
พ.ศ. ....

เพื่ อ อนุ วั ติ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพื่อ
ประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ........ สาขา/
สาขาวิชา..............
อาศั ย ความในมาตรา ๘ และ มาตรา ๑๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาในการประชุม ครั้ งที่ ..... วั นที่ ................................... จึ ง
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
39

(ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ.......... สาขา/สาขาวิชา................. พ.ศ.๒๕๕๒ (ตอ)
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ............... สาขา/สาขาวิชา................ พ.ศ. ….”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรระดับ........... สาขา/สาขาวิชา........ของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดที่ เ ป ด สอนหลั ก สู ต รนี้ อ ยู แ ล ว
จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา
๒๕๕๕
๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......... สาขา/สาขาวิชา พ.ศ. ....
เปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศ
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(ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ.......... สาขา/สาขาวิชา................. พ.ศ.๒๕๕๒ (ตอ)
๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความ
จําเปนตองปฏิบัติ นอกเหนือจากประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะพิ จ ารณา และให ถื อ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นๆ เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่...........................................
(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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Support
Outcome

Input

How to Learn
Methods
&
Strategies

ที่มา : ศาสตราจารยภริ มย กมลรัตนกุล ในการประชุมหารือ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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18 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี กทม.

กรอบคุณวุฒิ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ที่มา : ดร. กฤษณพงศ กีรติกร

ความสามารถ
บริหารจัดการ
เบื้องตน

Five Domains of Learning

1.ความรูค วามเขาใจ
2.ทักษะความคิดและเชาวปญญา
3. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร
การเตรียม
ความเปนครู
การแนะแนวอาชีพ
โปรแกรมการศึกษา
และสถานศึกษา
โควตา
ระบบ
Admission

ทุน
O Net
A Net
มัธยมปลาย

ชวงเรียนอุดมศึกษา

Brain
Thrust

การพัฒนา
ความเปนครู
การพัฒนา
นักวิจยั รุน กลาง
การเริม่ ขัดเกลา
ทางสังคม
การเพิม่ ความเขาใจ
ในวิชาชีพ (Work

Attachment)
การเริม่ สราง
ความเขาใจ
ในมิติวชิ าชีพ

ความสามารถบริหาร
จัดการชวงกลาง
(นบม. นบก. นบส.)

การพัฒนา
นักวิจยั รุน ใหม
ชวงบมเพาะ - Early career
development ( 5-10 ป)

การเพิม่ สมรรถนะ
ทางวิชาชีพและ
การจัดการระดับ
กลาง / สูง

(Shadowing,
Sabbatical)

ครูอาวุโส
นักวิจยั อาวุโส
ผูบริหาอาวุโส
นักวิชาชีพอาวุโส

การขัดเกลาทางสังคม
โดยประชาอาสา
และบรืการสังคม

ชวงเก็บเกีย่ ว (20 + ป)

Mentoring
(10 ป)
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บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน
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