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การบรรยายการบรรยาย  เร่ืองเร่ือง
““นโยบายการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒินโยบายการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศระดับอุดมศึกษาของประเทศ  และการจัดทําหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตร  

รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ””

โดยโดย

ดรดร..จิรณีจิรณี    ตันติตันติรัตนวงศรัตนวงศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดีท่ีวันพฤหัสบดีท่ี  2121  พฤษภาคมพฤษภาคม    25522552

ณณ  หองประชมุหองประชมุ  101101 –– 102102  หอประชมุธาํรงหอประชมุธาํรง  บัวศรีบัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา
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กรอบการนําเสนอ
1. ความหมาย หลักการ และวัตถุประสงคของ TQF

2. ความเชื่อมโยงของนโยบายการจัดการศึกษา กับ TQF

3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวัง และปจจัยสูความสําเร็จ

4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและ            
การจัดการเรียนการสอน

5. TQF กับ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2

(พ.ศ. 2551 – 2565)

6. แบบฟอรมตางๆในการนํา TQF สูการปฏิบัติ

7. (ราง) มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิาเคมี
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

หมายถึงหมายถึง    กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ  

ซึ่งประกอบดวยซึ่งประกอบดวย    ระดับคุณวุฒิระดับคุณวุฒิ    ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่ง
ไปสูระดับที่สูงขึ้นไปสูระดับที่สูงขึ้น    การแบงสายวิชาการแบงสายวิชา    มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับมาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับ
คุณวฒุิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ          ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองปริมาณการเรียนรูที่สอดคลอง
กับเวลาที่ตองใชกับเวลาที่ตองใช  ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ    การเปดโอกาสการเปดโอกาส
ใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ  ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตตลอดชีวิต  รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนินรวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนิน  
งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดม  
ศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรูศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู  

(Thai Qualifications Framework for Higher Education ,TQF:HEd)
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หลกัการสําคัญของ TQF

1. เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ ในสวนที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม

2. มุงเนนที่ Learning Outcomes ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกัน
คุณภาพบัณฑิต

3. มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัด  
การเรียนการสอนเขาไวดวยกันและเชื่อมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน

4. เปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจ
ในกลุมผูที่เกี่ยวของ/มีสวนไดสวนเสีย เชน นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ 
ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่คาดวาจะพึงมี
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หลักการสําคัญของ TQF (ตอ)

5. มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆของประเทศไทย
เปนที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งใน
และตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
หลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย 
โดยม่ันใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ 
เปนที่พึงพอใจของนายจาง

6. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
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วัตถุประสงคของการดําเนินการ TQF

นอกจากจะใหเปนไปตามหลักการสําคัญของ TQF ตามที่เสนอขางตน

แลว มีวัตถุประสงคที่สําคัญอีก ดังนี้

1. เพื่อเปนการประกันคุณภาพขั้นตํ่าของบัณฑิตในแตละสาขา/สาขาวิชา

หรือแตละคุณวุฒิ

2. เพื่อใหแตละสาขา/สาขาวิชามีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง
โดยบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของแตละสถาบันฯมีคุณภาพไมตํ่ากวา
ที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ

3. เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (deregulations) ในการดําเนินการใหกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเขมแข็งและความพรอมในการจัดการศึกษา
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1 :
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงคท้ังในฐานะพลเมือง
และพลโลก คนไทยเปนคนเกง 
คนดี และมีความสุข

มาตรฐานที่ 2 :
แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู 
ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ และ
การบริหารโดยใชสถานศึกษา
เปนฐาน

มาตรฐานที่ 3 :
แนวการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู/สังคมแหงความรู การสราง
วิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
ใหเขมแข็ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

แผนภูมิแสดงความสัมพันธของพระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
สกอ.

ระดับนโยบาย

มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

สพฐ.

มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพฐ.

มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา

สอศ.

8

มาตรฐานการศึกษา

ตามความหมายที่ปรากฏใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

มาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษา  หมายความวา  ขอกําหนดเก่ียวกบั

คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค   และมาตรฐานที่ตองการ   

ใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหงและเพื่อใชเปนหลักในการ

เทียบเคียงสาํหรับการสงเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบ   

การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
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3.  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู

(2 ตัวบงชี้)

(1)  มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ท้ังสวนที่เปนภูมิปญญา
ทองถิ่น และเทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู

(2)  มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสาน
ความรวมมือรวมพลัง อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู
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มาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต
มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอดุมศึกษา

ระดับนโยบาย
ระดับการนาํไปสูการปฏิบัติ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

มาตรฐานคณุวุฒิระดับ...
สาขา/สาขาวชิาที่ 1

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....
สาขา/สาขาวิชาที่ 2

มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับ......สาขา/
สาขาวิชาที่ 3

รายละเอียดของหลักสูตร(Programme Specification) แตละ
สาขาวิชาของสถาบันฯตางๆ

16

โครงสรางและองคประกอบของ TQF

1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)

2. มาตรฐานผลการเรยีนรู (Domains of Learning) ของคุณวุฒิของ
ประเทศไทย

3. มาตรฐานผลการเรยีนรูของแตละระดับคุณวุฒิ

4. ลักษณะของหลักสูตรในแตละคุณวฒิุ

5. จํานวนหนวยกติในหลักสตูรและระยะเวลาในการศึกษา

6. การกําหนดชื่อคุณวุฒิ

7. การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ
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ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  มีมี  66  ระดับระดับ

ระดับที่ระดับที่  11 อนุปริญญาอนุปริญญา  (3(3  ปป))

ระดับที่ระดับที่  22 ปริญญาตรีปริญญาตรี

ระดับที่ระดับที่  33 ประกาศนียบัตรบัณฑติประกาศนียบัตรบัณฑติ

ระดับที่ระดับที่  44 ปริญญาโทปริญญาโท

ระดับที่ระดับที่  55 ประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูงประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง

ระดับที่ระดับที่  66 ปริญญาเอกปริญญาเอก

18

โครงสรางและระดบัขั้นการศึกษาในกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษา
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มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) 

ของคุณวุฒิประเทศไทย
มีอยางนอย 5 ดาน ดังนี้

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)

2.  ดานความรู (Knowledge)

3.  ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

(Interpersonal Skills and Responsibility)

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical , Communication and Information Technology Skills)

บางสาขาวิชาอาจกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใหมีมากกวา 5 ดานก็ได เชน บาง
สาขาวิชา เนนทักษะของการฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ก็จะเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู
ทางดานทักษะพสัิย (Domain of Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาตองการให
บัณฑิตของสาขาวิชามีมาตรฐานผลการเรียนรูมากกวาหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นก็
สามารถกําหนดเพิ่มเติมได

20

การเรยีนรู หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง จากประสบการณที่ไดรับระหวาง

การศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี 
อยางนอย ๕ ดาน  ดังนี้             

(๑) ดานคณุธรรม จริยธรรม  หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวย
ความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การ
พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม  ท้ังในเรื่องสวนตัวและสังคม 

(๒) ดานความรู  หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและ
จําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได

(๓) ดานทักษะทางปญญา  หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจใน
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับ
สถานการณใหมๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน

(๔) ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ  หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
เปนกลุม  การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ 
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) 
ของคุณวุฒิประเทศไทย (ตอ)
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21

มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับที่ 2 ปริญญาตรี

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถจัดการปญหาทางดานจริยธรรมและวิชาชีพซ่ึงเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจทางคานิยม ดวย
วิถีทางทีค่ํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นไดอยางสอดคลองกบัคานิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมในระดับสูงที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม
และการจัดลําดับความสําคัญ แสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ และบูรณาการไดอยาง
สมดุลและเหมาะสมระหวางวตัถุประสงคสวนบุคคลและวัตถุประสงคของกลุม เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น 
มีภาวะผูนําในการทํางาน ในกลุมตางๆ ในครอบครัว และชุมชน

(๒) ดานความรู  

มีองคความรูในสาขา/สาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ รูหลักและทฤษฎีที่สัมพันธกัน ตระหนักใน
องคความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวของ สําหรับผูที่เรียนในหลักสูตรวิชาชีพมีความคุนเคย
กับพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขา/สาขาวชิาที่ศึกษา รวมทั้งตระหนัก
ถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรู ในหลักสูตรที่เตรียม
นักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานวิชาชีพ  นักศึกษาจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิค
ขอบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุงใหทันตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  

22

(๓) ดานทักษะทางปญญา

มีความสามารถในการทําวจิัย เขาใจและสามารถประเมินขอมูล คนหาแนวคิดและ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลทีก่วางขวาง และประยุกตขอสรุปเพ่ือแกไขปญหาและ
ขอโตแยงทีแ่ตกตางกันไดโดยไมตองอาศยัคําแนะนําจากภายนอก สามารถศึกษา
ปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางใหมในการแกไขไดอยางสรางสรรค 
โดยคํานึงถึงองคความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณภาคปฏิบัติและผลกระทบ
ที่ตามมาจากการตัดสินใจ สามารถประยกุตทักษะและความเขาใจอนัถองแทเหลานีใ้น
เนื้อหาสาระทางวชิาการและวิชาชพีซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียน     
สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ  นักศึกษาสามารถใชกระบวนการปฏิบัติงานที่ทําอยูเปน
ประจําไดอยางเหมาะสม และแยกแยะสถานการณที่ตองการการแกไขปญหาดวย
นวัตกรรมใหมๆ พรอมกับนําเอาความรูความเขาใจในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชเพ่ือสนองตอบตอสถานการณเชนนั้น  

มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับที่ 2 ปริญญาตร ี(ตอ)
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23

มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับที่ 2 ปริญญาตรี (ตอ)

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะในฐานะผูนําหรือสมาชิก
ของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมที่มีสถานการณไมชัดเจน และตองการนวัตกรรม
ใหมๆ ในการดําเนินการ แสดงออกซึ่งความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ 
และกลาวถึงปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม   มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพไดอยางตอเน่ือง

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เม่ือศึกษาปญหาและขอโตแยงแลว สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของและ
ประยุกตใชอยางสรางสรรคในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแกไข สามารถ
ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทัง้การพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่
เหมาะสมสําหรับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการ
ส่ือสารที่เหมาะสมเปนประจําในการเก็บรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูล
ขาวสารและความคิด

24

มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับแรกเขา 
(สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิมีแนวคิดพ้ืนฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาจะตอง

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพ้ืนฐานความรูและทักษะเพียงพอที่จะเขาศึกษา

ตอในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพพื้นฐานในท่ีนี้รวมถึงความรูความสามารถในสาระ

การเรียนรูท้ัง ๘ กลุม   ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน มีความสามารถ

ในการคิดอยางสรางสรรค และประยุกตใชความรูและทักษะทางปญญาเหลานั้นเขากับสาขา/

สาขาวิชาที่จะเรยีนในสถานการณใหมๆ ได  แตบางครั้งอาจมีนักเรียนซ่ึงไมไดสําเร็จการศึกษา

มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยตรง จึงอาจมีชองวางในความรูและทักษะ   ซ่ึง

จําเปนตองเสริมความรูพ้ืนฐานใหสมบูรณเพ่ือใหมั่นใจวานกัเรียนมีทักษะทีจ่ําเปนทางภาษา

ทักษะทางการเรียน และพ้ืนฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดสําเร็จ 
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25

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในระดับแรกเขา 
(สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (ตอ)

(๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม
มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรมสามารถปฏิบัติตน

ไดอยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยมสวนตัวดวยความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน   และ
สังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาซ่ึงเปนความขัดแยงทางคานิยม สามารถ
สรุปผลการโตแยงและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจท่ีไดทําลงไป

(๒) ดานความรู
มีความเขาใจอยางครอบคลุมถึงความรู และทักษะที่สําคัญในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม

ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมพัฒนา
บุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามัย) ศิลปะดนตรี   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
ภาษาตางประเทศ    มีการเพิ่มเติมองคความรูในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพื่อเตรียม
ความพรอมในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา

26

(๓) ดานทักษะทางปญญา

มีความเขาใจในแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในวิชาที่ศึกษา  มีความสามารถในการประยุกตใช
ความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยง และปญหาใหมๆในวิชาตางๆ ที่เรียนและใน
ชีวิตประจําวัน  ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอ่ืนๆ สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใช
ในการวิเคราะหปญหาเหลานั้น

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่มและพัฒนาการเรยีนรูทาง
วิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองไดโดยมีการแนะนําบางเล็กนอย สามารถที่จะไววางใจให
ทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัยการแนะนําปรึกษาแตเพียงเล็กนอย 
สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุงหมายรวมกัน

(๕) ดานความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจนใชทักษะทางคณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน      
ในการแกไขปญหาในการศึกษา ในการทํางาน และในสภาพแวดลอมของสังคม สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในระดับแรกเขา 
(สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (ตอ)
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27

ลักษณะของหลักสูตรคุณวุฒิระดบัที่ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรระดับปริญญาตรี   ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรูตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู
ความเขาใจในสาขาความเขาใจในสาขา//สาขาวิชาอยางกวางๆเนนใหรูลึกในบางสวนที่สาขาวิชาอยางกวางๆเนนใหรูลึกในบางสวนที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหเกี่ยวของกับการวิเคราะห       การพัฒนาและผลการวิจัยลาสุดการพัฒนาและผลการวิจัยลาสุด  
นักศึกษาควรตระหนักถึงความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่นักศึกษาควรตระหนักถึงความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวของสัมพันธกันเกี่ยวของสัมพันธกัน   ปริญญาตรีเปนคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐานสําหรับการปริญญาตรีเปนคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐานสําหรับการ
เขาสูอาชีพในสาขาตางๆเขาสูอาชีพในสาขาตางๆ  ที่ใชทักษะความชํานาญสูงที่ใชทักษะความชํานาญสูง  และการศึกษาและการศึกษา
ตอในระดับสูงขึ้นดวยตอในระดับสูงขึ้นดวย   ดังนั้นหลักสูตรจะตองพัฒนาผู เรียนดังนั้นหลักสูตรจะตองพัฒนาผู เรียน                    
ทั้ งความรูทั้ งความรู   และทักษะที่ จํ า เปนตอการปฏิบั ติ ในวิชาชีพและทักษะที่ จํ า เปนตอการปฏิบั ติ ในวิชาชีพ   และและ                    
พ้ืนฐานความรูภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏีพ้ืนฐานความรูภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี   และการวิจัยที่จําเปนและการวิจัยที่จําเปน              
ตอการศึกษาตอดวยตอการศึกษาตอดวย

28

จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองเร่ือง  เกณฑเกณฑ
มาตรฐานหลักสตูรมาตรฐานหลักสตูร
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29

การกําหนดชื่อคุณวุฒิ

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง การกําหนดชื่อปริญญา

30

การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
และเรื่อง ขอแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ



16

31

Domains of Learning Outcomes

ระดับคุณวุฒิ
หนวยกิตขั้น

ตํ่า
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู
ทักษะ 

ทางปญญา

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผดิชอบ

การวเิคราะห
เชงิตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. อนุปริญญา (3 ป) 90 xx xx xx xx xx

2. ปริญญาตรี 120
150
180

xxx xxx xxx xxx

3. ประกาศนียบัตร  
บัณฑิต

24 หลัง          
ป.ตรี

xxxx xxxx xxxx xxxx

4. ปริญญาโท 36 หลัง 
ป.ตรี

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

5. ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง

24 หลัง
 ป.โท

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx5. ปริญญาเอก 48 หลัง 
ป.โท หรือ 72
หลัง ป.ตรี

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

ความสัมพนัธระหวางระดับคุณวฒุิ 
จํานวนหนวยกิต และ กลุมมาตรฐานผลการเรียนรู

32

คุณลักษณะของบัณฑติที่คาดหวังของระดับที่ 2 ปริญญาตรี
บัณฑิตจะตองแสดงความรูความสามารถอยางนอยในเรื่องตางๆดังนี้

(๑) ความรูที่ครอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความ
เขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ 

(๒) ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแกปญหาไดอยาง
สรางสรรคจากความเขาใจที่ลึกซ้ึงของตนเองและความรูจากสาขา/สาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของโดยอาศยั
คําแนะนําแตเพียงเล็กนอย

(๓) ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห 
ตอผูรับขอมูลขาวสารกลุมตางๆ 

(๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ ส่ิงสําคัญ คือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพน้ันๆ  

(๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ ส่ิงสําคัญคือ ความรู ความ
เขาใจอยางลึกซ้ึงในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย 
การวิเคราะห และประเมินความสําคญัของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/สาขาวิชา
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ปจจัยสูความสาํเร็จท่ีจําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน

การพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม   

การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสมผสานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม
และปฏิบัติตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ   ทัศนคติ   และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ 
ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาอาจรวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและ
สะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอ่ืนในสถานการณตางๆกัน การอภิปราย     
เปนกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆและที่ซับซอนมากขึ้น จะชวยให
นักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึน้ และเกิดความคิดโดยใชหลักการทั่วไป
วา ส่ิงที่ตนเชื่อควรเปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอด
การเรียนรู จะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณที่เปนไปไดตางๆ รวมถึง
สถานการณที่นักศึกษาจะตองเผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางาน แมวาผลการ
เรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสที่มีการ
เสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอน

34

ปจจัยสูความสาํเร็จท่ีจําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใน
แตละดาน (ตอ)

การแสวงหาความรู  

ปจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกวางๆ เกี่ยวกับการจัด
โครงสรางและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนไวลวงหนา และเม่ือมีขอมูล
ใหมเพ่ิมขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไวน้ัน และเชื่อมโยงกับความรู
เดิมของนักศึกษา เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใช
เครื่องมือชวยจําและการทบทวนเนื้อหาทีส่ําคัญเปนระยะๆ จะชวยใหม่ันใจ
ไดวาขอมูลน้ันจะอยูในความทรงจําไดในระยะยาว 
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ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรยีนรู
ในแตละดาน (ตอ)

การพัฒนาทักษะทางปญญา 

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมท้ังหลักการทาง
ทฤษฏีและการฝกปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆเปนลําดับ
ขั้นตอนตามแผนที่วางไว และตองฝกปฏิบัติในหลายสถานการณ รวมท้ังที่คลายคลึง
กับสถานการณที่คาดวาจะไดใชในอนาคตเพื่อชวยในการถายทอดความรูและนําไปใช
ในสถานการณตางๆตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการกําหนดและ
ใชทักษะทางปญญาในการแกไขปญหาใหมๆ ที่ไมคาดคิดมากอน  จําเปนตองมีการ
ทํางานในการแกปญหาแบบปลายเปดโดยใหความชวยเหลือในการจําแนกแยกแยะ 
และการประยุกตใชความรูความเขาใจ   

เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 
นักศึกษาควรถูกฝกใหสามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหมๆ
ที่ทาทายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธในการคิดของตนเองเมื่อตองแกไขกับ
ประเด็นปญหาในลักษณะตางๆ 

36

ปจจัยสูความสําเร็จท่ีจําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน (ตอ)

การพัฒนาทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและมี
ขอมูลยอนกลบัอยางสรางสรรคตอผลการทํางาน ขอมูลยอนกลับดังกลาว 
จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ถานักศึกษาไดวิเคราะหพฤตกิรรมของตนเองใน
สภาพแวดลอมที่เอ้ือ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดงพฤติกรรม
ของตนเอง

การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง จําเปนตองมอบหมายงานใหนักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุน
ความสามารถเหลานั้นดวยความมุงหวังใหมีผลงานที่กาวหนาขึ้นตามลําดับ 
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ปจจัยสูความสําเร็จท่ีจําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน (ตอ)

การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝกปฏิบัติเปนลําดับ
ขั้นตอนตามที่วางแผนไวพรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการ
ปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณอยางงายๆ แกนักศึกษา เพ่ือ
ปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรอยางงายๆ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมี
ความสามารถตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการสื่อสาร 
ซึ่งบางคนตองไดรับการสอนเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรง
รวมกับการฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ

38

สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตาม TQF

ตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่กฎหมายกําหนด
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39

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน

ตองสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (IQA) ของ สกอ. และการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายนอก 
(EQA) ของ สมศ. โดยคณะผูเชี่ยวชาญของสาขาวิชานั้นๆ  (ซึ่ง กกอ.
มอบหมายใหจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา) และ/หรือสถาบันฯ 
สามารถกําหนดตัวบงชี้  และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจาก IQA และ 
EQA ได

40

มาตรฐานคุณวุฒิระดบั.... ของสาขา/สาขาวิชา....

หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรยีนรูของบณัฑิตในแตละระดับการศึกษา

ของสาขา/สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น  
ปริญญา และองคความรูที่เปนเนือ้หาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับ
การศึกษานัน้ ๆ เพ่ือเปนหลักประกันวาบัณฑิตที่สาํเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับการศึกษาเดียวกนัจะมผีลการเรยีนรูไมนอยกวาทีก่ําหนด 
ในขณะเดียวกนัมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิาจะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันฯ
ตางๆ มีโอกาสบรรจเุน้ือหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากทีก่ําหนดไวไดอยางอสิระ
เหมาะสม และตรงกบัความตองการหรอืเอกลักษณของแตละสถาบัน ซ่ึงจะทําให
สถาบันตางๆสามารถพฒันาหลักสตูรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรู

ของหลักสูตรในระดับการศึกษาและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันที่เทียบเคียงกนัได (มีหัวขอและ
รายละเอยีดอยางนอยตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคณุวุฒิระดับการศกึษา ....สาขา/สาขาวิชา
........ในภาคผนวก)
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การนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ

ดานการบริหารการจัดการ 
การอุดมศึกษา

ดานการสรางและสังคม
ฐานความรูและสงเสริมความรู

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

ดานคุณภาพบัณฑิต

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2545

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....สาขา/สาขาวิชา....

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานการอุดมศึกษา

42

Teaching Unit
(POD Network)

รายละเอียดของหลักสูตร
(Program Specifications)

รายละเอียดของรายวิชาและภาคสนาม/
ฝกงาน (ถามี)

(Course + Field Experience 
Specifications)

กระบวนการเรียนการสอน
(ทีท่ําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต

รายงานรายวิชา
(Course Reports)

 รายงานประจําภาคและประจําป
การศึกษา    Semester/Annual

Report  Program Report)

5 ป

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

สกอ
.

เสนอเสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติ

เสนอ
สกอ.

รับทราบ
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑกําหนดชื่อปริญญา
หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอื่น ๆ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

นักศึกษา/บัณฑิต ไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

มหาวิทยาลัย

การรับรอง
หลักสูตร

สกอ.
ขึ้น

ทะเบียน
หลักสูตร

ใช

ไม
ใช

1

กก.อ.กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง1

ประกาศ ศธ. เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ .พ.ศ. .....

ประกาศ กกอ. เร่ือง แนวทางการนํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ...สูการปฏิบัติ
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(ราง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....

โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  จึงเห็นสมควร
ใหจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น เพ่ือใหเปนไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกันมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตในแตละระดับการศึกษาและสาขา/สาขาวิชา และใชเปน
หลักในการจัดทํามาตรฐานดานตางๆ ของการจัดการเรียนการสอนใหมุงสู
เปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ

44

(ราง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... (ตอ)

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา 
๑๖  แห ง พ ร ะ ร า ชบั ญ ญัติ ร ะ เ บี ย บบ ริ ห า ร ร า ชก า ร
กระทรวงศึ กษาธิ การ  พ .ศ .๒๕๔๖  รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่.... 
เดือน.... พ.ศ. ....จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ” 
ไวดังนี้ 
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(ราง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... (ตอ)

๑. ประกาศกระทรวงศกึษาธิการฉบบัน้ี  เรียกวา 

“กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. .... ”

๒. ใหใชประกาศกระทรวงศกึษาธิการน้ีสําหรบัการกําหนดเปาหมายของการจัด
การศึกษาเพื่อใหบัณฑติมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาในทกุ
ระดับคุณวฒุิและสาขา/สาขาวิชา และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเปนตนไป

๓. วตัถุประสงค 

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพฒันาหรอืปรบัปรุงหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิต
บัณฑติ ใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ และเพื่อ
ประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศกึษา 

46

(ราง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....(ตอ)

๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย
๔.๑ ระดับคณุวุฒิ ไดแก 

ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)

ระดับที่ ๒ ปริญญาตร ี

ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑติ 

ระดับที่ ๔ ปริญญาโท 

ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑติชัน้สูง 

ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก 
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๔.๒  มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา     
ตาง ๆ จะตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ  

(๑)  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

(๒)  ดานความรู  

(๓)  ดานทักษะทางปญญา 

(๔) ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๕)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ราง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... (ตอ)

สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐาน
ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย

48

โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละ
ระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตรอยางนอยตอง
เปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวใน
แนวทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ....สูการปฏิบัติ

๔ .๓  ชื่อปริญญา  จํานวนหนวยกิต  ระยะเวลาใน
การศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

(ราง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... (ตอ)
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๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ตางๆ ของแตละระดับคุณวุฒิเพื่อแตละสถาบันอุดมศึกษาจะได
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันท่ีผลิตมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกัน
ไดท้ังในระดับชาติและระดับสากล

๖. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ของแตละ
ระดับคุณวุฒิจะตองมีหัวขอและรายละเอียดอยางนอยตามท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

(ราง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... (ตอ)

50

๗ . ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐาน
คุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร   รายละเอียดของรายวิชา  และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการ
ดําเ นินการของรายวิชา  รายงานผลการดํา เ นินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร  โดยมีหัวขอและรายละเอียดอยางนอยตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อใหมั่นใจวา
บัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ ๔.๒

(ราง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... (ตอ)
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๘. รายละเอียดของหลักสตูรที่พฒันาหรือปรบัปรุงตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ วา
ดวยมาตรฐานคุณวฒุิตามระดบัคุณวุฒขิองแตละสาขา/สาขาวิชา ใหมีตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน และเกณฑการประเมิน
ตามทีก่ําหนดไวในมาตรฐานคณุวฒุิระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ

๙. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมกีารประเมินเพื่อพัฒนาหลักสตูรอยางตอเน่ือง อยาง
นอยทกุๆ ๕ ป 

๑๐. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาขึ้นทะเบียนหลักสตูรที่ไดมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเผยแพรตอสาธารณะ

๑๑ . แนวทางการปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอดุมศึกษาแหงชาติสูการปฏิบตัิ
และหลกัเกณฑการข้ึนทะเบียนหลักสตูร ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด

(ราง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... (ตอ)
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 ๑๒. ใหหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนคร้ังแรกตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป 

เปนไปตามประกาศฉบับนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลว ใหปรับปรุงใหสอดคลองกับ  

ประกาศฉบับนี้ใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษา ๒๕๕๗

 ๑๓. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหการจัดการศึกษา

เปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้

 ๑๔. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น

เปนท่ีสุด

ประกาศ ณ วันท่ี .... เดือน .... พ.ศ. ....

ลงชื่อ ..............................................

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

(ราง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ........(ตอ)
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(ราง)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง  แนวทางการปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….

เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่....
เดือน.... พ.ศ. .... จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ไวดังตอไปน้ี

๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของ
แ ต ล ะ ร ะ ดั บ แ ล ะ ส า ข า /ส า ข า วิ ช า  ใ ห รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตอไป
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(ราง)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 เรื่อง  แนวทางการปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….

๒. การพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ดําเนินการไดสองวิธี ดังนี้

๒.๑ ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิ เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตร

๒.๒ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สําหรับสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิใด ใหสถาบันอุดมศึกษานํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเปนแนวทางในการพัฒนา/
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
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๓ . สถาบั น อุดมศึ กษาทํ า ร ายละ เอี ยดของหลั กสู ต ร  
รายละ เอี ยดของรายวิ ช า  และรายละ เอี ยดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน โดยครอบคลุม
หัวขอและรายละเอียดตางๆ ตามแบบ มคอ.๒  มคอ.๓  
และ มคอ. ๔ ตามลําดับ ตามทายประกาศนี้ 

๔. สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตร 
ซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน

(ราง)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 เรื่อง  แนวทางการปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
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๕. สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซึ่งสภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รั บ ท ร า บ ภ า ย ใ น  ๓ ๐  วั น นั บ แ ต ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ  เพื่อเผยแพรตอ
สาธารณะ

(ราง)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 เรื่อง  แนวทางการปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
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๖. สถาบันอุดมศึกษาตองบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือใหบัณฑิตมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยใหดําเนินการ 
ดังน้ี

๖.๑  พัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการและวิธีการสอนอยาง
ตอเน่ือง

๖.๒  จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการ
วิจัยใหเพียงพออยางมีคุณภาพ

(ราง)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 เร่ือง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
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๖ .๓   จัดให มีการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆ
ดาน ตามกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ

๖ .๔  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง  และรายงานผลการจัด
การศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปการศึกษา

(ราง)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 เรื่อง  แนวทางการปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
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๗. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตร     

ทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยใหมีการดําเนินการดังนี้
๗.๑ มีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๗.๒ ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในของหลักสูตร
๗ .๓  รายงานผลการดํ า เนินการตอสภาสถาบัน อุดมศึกษา 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสาธารณะ 
๗.๔  นําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรใหทันสมัย     

อยูเสมอ 

(ราง)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 เรื่อง  แนวทางการปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
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๘ . คณะกรรมการการอุดมศึกษาติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ       
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยางตอเน่ือง กรณีท่ีพบวาไมเปนไปตาม
แนวทางที่กําหนด ใหมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

(ราง)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 เร่ือง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….

๙. ข้ันตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวของปรากฏในเอกสาร      
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ      
พ.ศ. …. ท่ีแนบทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี         เดือน               พ.ศ.
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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การแนะแนวอาชีพ 
โปรแกรมการศึกษา
และสถานศึกษา

โควตา
ระบบ

Admission

ชวงเรียนอุดมศึกษา
ชวงบมเพาะ - Early career
development ( 5-10 ป)มัธยมปลาย

O Net 
A Net

ชวงเก็บเก่ียว (20 + ป)

Mentoring
(10 ป)

ทุน

1.ความรูความเขาใจ
2.ทักษะความคิดและเชาวปญญา
3. การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร

การเตรียม
ความเปนครู

การเริ่มสราง
ความเขาใจ
ในมิติวิชาชีพ

การพัฒนา
ความเปนครู

การพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม

การเพิ่มความเขาใจ
ในวิชาชีพ (Work
Attachment)

ความสามารถ
บริหารจัดการ
เบ้ืองตน

การเริ่มขัดเกลา
ทางสังคม

การพัฒนา
นักวิจัยรุนกลาง

ความสามารถบริหาร
จัดการชวงกลาง

(นบม. นบก. นบส.)

การเพิ่มสมรรถนะ
ทางวิชาชีพและ
การจัดการระดับ
กลาง / สูง
(Shadowing,
Sabbatical)
การขัดเกลาทางสังคม
โดยประชาอาสา
และบริการสังคม

Brain 
Thrust

ครูอาวุโส
นักวิจัยอาวุโส
ผูบริหารอาวุโส
นักวิชาชีพอาวุโส

ครู นักวิจัย
 ผูบริหาร นักวิชาชีพ

รุนกลาง

กรอบคุณวุฒิ  การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน
ท่ีมา : ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
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การแนะแนวอาชีพ 
โปรแกรมการศึกษา
และสถานศึกษา

โควตา
ระบบ

Admission

ชวงเรียนอุดมศึกษา
ชวงบมเพาะ - Early career
development ( 5-10 ป)มัธยมปลาย

O Net 
A Net

ชวงเก็บเก่ียว (20 + ป) Mentoring
(10 ป)

ทุน

1.ความรูความเขาใจ
2.ทักษะความคิดและเชาวปญญา
3. การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร

Five Domains of Learning

การเตรียม
ความเปนครู

การเริ่มสราง
ความเขาใจ
ในมิติวิชาชีพ

การพัฒนา
ความเปนครู

การพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม

การเพิ่มความเขาใจ
ในวิชาชีพ (Work
Attachment)

ความสามารถ
บริหารจัดการ
เบ้ืองตน

การเริ่มขัดเกลา
ทางสังคม

การพัฒนา
นักวิจัยรุนกลาง

ความสามารถบริหาร
จัดการชวงกลาง

(นบม. นบก. นบส.)

การเพิ่มสมรรถนะ
ทางวิชาชีพและ
การจัดการระดับ
กลาง / สูง
(Shadowing,
Sabbatical)

การขัดเกลาทางสังคม
โดยประชาอาสา
และบรืการสังคม

Brain 
Thrust

ครูอาวุโส

นักวิจัยอาวุโส

ผูบริหาอาวุโส

นักวิชาชีพอาวุโส

กรอบคุณวุฒิ  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ท่ีมา : ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
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