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•กําเนดิ ที ่BCC สีมวงทอง
•โตจากรัว้สีชมพู
•มาเปนครทูี ่ร.พ ศรนีครนิทร
มอดินแดง ๓๐ ป
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Cevil2002

กรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลัย (2500– 2512)
แพทยจุฬา รุน 26 (2513-2519)
แพทยประจําบานสาขารังสีวิทยาทั่วไป (2520-2523)
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุน 53
หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา
รองคณบดฝีายวางแผนและพัฒนา (2533-2537)
นายกสโมสรไลออนสขอนแกน(2540-41)
ประธานฝายพัฒนาผูนําไลออนสสากล ภาค310 อี(2542-43)
เลขาธิการสํานักงานเพื่อนํามหาวิทยาลัยเปน ม.ในกํากบั (2544-2546)
ประธาน เขต 14 ไลออนส สากลภาค 310 อี ( 2544-2545 )
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 21(2547-2549)
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ( 2546-2550)
รักษาการผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกนัคณุภาพ มมส (2550-2552)
รองประธาน กรรมการ การจัดการความรู มมส (2550-2552)
วิทยากร IQA สกอ (2551-) 24/11/52

ประวัติโดยสังเขปการเขารับการอบรม ศึกษา ดูงาน ตั้งแต ป 2529-2549

1. 22-24 สค 29 หลักสูตรวิทยากร QCC (สสท)
2. เมย -พ.ค 31 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุน 53
3. 1 กย 31 หลักสูตร 5 ส (สสท)
4. 2-9 ตค 31 ดงูาน Total Quality Control ที่ประเทศญี่ปุน (สสท)
5. 28-29 พย 32 หลักสูตรการใชเกมสในการอบรม (สสท)
6. 22-24 มค 33 หลักสูตรการจัดการ (ศูนยเพิ่มผลผลิต)
7. 17-19 กย 33 หลักสูตรเทคนิคการจัดการ   (ศูนยเพิ่มผลผลิต)
8. 3-10 ธค 34 รวมประชุม ICQCC ที่ประเทศสิงคโปร (สสท)
9. 13-15 กค 35 วุฒิบัตร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ ทํางาน  (มสธ)
10. 14-18 ธค 35 วุฒิบัตรหลักสูตรสูความเลิศของนักบริหาร(นิดา และ ฐานเศรษฐกิจ)
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11. ตค 35-มิย 36 หลกัสูตร The Boss รุนที่ 17 (ศ.ดร.หลยุ จําปาเทศ )
12. 29-30 พย 36 หลกัสูตรเทคนิคการเตรียมงานวิทยากร (สสท สมาคมสงเสริมไทยเทคโนโลยีญี่ปุน)
13. 26 กค 40 หลกัสูตร Train The Trainers (สทท)
14. 17-19 มีนาคม 2542 Performance Management for Academic Administrators จัดโดยสํานกังานประกันคุณภาพ

การศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร
15. 20-24 มีนาคม 2543 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร Surveyor รุนที่ 2 (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

พรพ)
16. 6-8 กนัยายน 2543 วุฒิบัตร “ การฝกอบรมผูตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถาบัน” ( Internal Auditor 

Training) จัดโดย สํานกังานพัฒนาและประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัพัฒนาคุณภาพวิชาการ
17. 23 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 2544 ศึกษาดูงานการบรหิารงานมหาวิทยาลยั ในประเทศนิวซีแลนด
18. 2-5 ธนัวาคม 2544 สัมมนาเรื่อง Senior Leadership จัดโดย Lions International 
19. 2-5 กนัยายน 2545 สัมมนาเรื่อง Educational Reformed “ Key success factors”
20. 9-11 ตุลาคม 2545 อบรมหลกัสูตร Supervisory Grid จัดโดย Grid Thailand
21. พฤษภาคม 2547 อบรมหลกัสูตรการพัฒนาระบบบรหิารยุทธศาสตร จัดโดยมหาวิทยาลยัขอนแกน
22. ตุลาคม 2548 7 Habits จัดโดยมหาวิทยาลยัขอนแกน
23. กรกฎาคม 2549 หลกัสตูรผูประเมินคุณภาพภายนอก สมศ รุนที่ ๔
24. 18 ธนัวาคม 2549  หลกัสูตร บทบาทของ HR กับการเปลี่ยนแปลงสูองคกร นวตกรรม จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหง

ประเทศไทย
24/11/52

25.ผูประเมินคุณภาพ สมศ
26.ผูประเมินคุณภาพ สกอ
27.วิทยากร สกอ
28.APO seminar in Indonesia KM 

Measurement
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ประสบการณการทํางานดานการพฒันาองคกร และ องคกรแหงการเรียนรู

1. กรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ คณะแพทยศาสตร
2. วิทยากรอบรมผูตรวจสอบคุณภาพ หลักสูตรทบวงมหาวทิยาลัย
3. ผูตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และ สภามหาวิทยาลัย
4. ผูประเมนิคณุภาพระดับคณะ 4 คณะ และ ระดับมหาวทิยาลัย ม.นเรศวร
5. ผูประเมนิคณุภาพคณะเภสชัศาสตร(๔๔-๔๙) มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. ผูประเมนิคณุภาพคณะเภสชัศาสตร(๔๗) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
7. ที่ปรึกษา วทิยากร สถาบนัพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล
8. สอนปริญญาโทนักศึกษาคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร คณะ

สาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสารคาม 24/11/52

ประสบการณการทํางานดานคณุภาพ และ การจัดการความรู
1. ประธานกรรมการประเมินการประกันคุณภาพ ปการศึกษา คณะวิทยาศาสตร 

(๔๗/๔๘/๔๙/๕๐/๕๑) คณะวิศวกรรมศาสตร (๔๘) คณะเภสัชศาสตร(๔๘/๔๙/
๕๐) คณะแพทยศาสตร(๔๘/๔๙/๕๐/๕๑) คณะบริหารศาสตร (๕๐/๕๑) 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีคณะแพทยศาสตร มน(๔๙/๕๐/๕๑)

2. ผูประเมินภาพนอก สมศ ๒๕๔๙ รอบที่ ๒ (มรฎ.เชียงราย มมส ม.ศิลปากร/ 
วสส ขอนแกน)

3. ที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร
4. เลขานกุาร คณะกรรมการอํานวยการการจัดการความรู มหาวิทยาลยัขอนแกน ๔๗
5. ที่ปรึกษาโครงการการจัดการความรู สถาบนันมแมแหงชาติ ธันวาคม ๒๕๔๙
6. ประธานชุมชนคุณอํานวยแหงชาติ
7. รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการจดัการความรู มข (48-50)
8. รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการจดัการความรู มมส (ปจจุบนั)
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มาตรฐานดานพันธกิจ
•การดําเนินงานตามพันธกจิของ
อุดมศกึษาทั้ง ๔ ดาน อยางมี
ดลุยภาพ โดยมีการ
ประสานงานความรวมมือรวม
พลงัจากทุกภาคสวนของชุมชน
และสงัคมในการจัดการความรู

12

JJ12May09
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ดานบริการวิชาการ
• มีการบรกิารวิชาการที่ทันสมัย 
เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญ
ของประเภทสถาบัน มีการประสาน
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศกึษา
กับภาคธุรกจิอุตสาหกรรมทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อเสรมิสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนของสังคมและ
ประเทศชาติ 13

JJ12May09
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มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสงัคมฐานความรู และ 

สงัคมแหงการเรียนรู

•มีการแสวงหา การสราง 
และ การใชประโยชน ทั้ง
ในสวนภูมิปญญาทองถิ่น
และเทศ เพื่อสรางสังคม
ฐานความรู

14JJ12May09
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มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรู และ สงัคมแหงการเรยีนรู

•มีการบริหารจดัการความรูอยาง
เปนระบบ โดยใชหลกัการวิจยั
แบบบูรณาการ หลกัการ
แลกเปลีย่นเรียนรู หลกัการ
สรางเครือขาย และ หลกัการ
ประสานความรวมมือ รวมพลงั
อันนําไปสูสงัคมแหงการเรียนรู 15

JJ12May09

24/11/52



24/11/52 17/146

หมวด 4 มาตรา 28 หลักสูตร

•สําหรับหลักสูตรระดบัอุดมศึกษามีความ
มุงหมายที่จะพฒันาวิชาการวชิาชีพ
ชั้นสูง และ การคนควาวจิัย   
เพือ่พฒันาองคความรู และ 
พฒันาสังคม 24/11/52 18/146

มาตรา 4
การศึกษา

กระบวนการเรียนรู การฝก การอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรู
อันเกิดจากการจัดการสภาพแวดลอม สังคม

 การเรียนรูและปจจัยเกือ้หนุน
ใหบุคคลเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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มาตรา 4
การศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษาที่เกิดจากการ ผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ

และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อใหสามารถพฒันาคุณภาพชวีิต
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวติ 24/11/52 20/146

 ม. 4 มาตรฐานการศกึษา
• ขอกําหนดเกีย่วกับ คุณลักษณะ คณุภาพที่
พึงประสงค และ มาตรฐานที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง 

• เพือ่ใชเปนหลกัในการเทียบเคยีงสําหรบัการ       
สงเสริม และ กํากบัดูแล การตรวจสอบ          
การประเมินผลและการประกันคณุภาพการศกึษา
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ความมุงหมายและหลักการ
• มาตรา 6 การจัดการศกึษาตองเปนไปเพือ่
พฒันาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้ง
–รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ            
คุณธรรม 

–มีจริยธรรม และ วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต
–สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสขุ
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ความมุงหมายและหลักการการจัดการศึกษา
•มาตรา 7

–มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
–รูจักพึ่งตนเอง 
–มีความคิดสรางสรรค ใฝรู และ
–เรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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ความมุงหมายและหลักการ
• มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลกูฝง 
จิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมอืงการปกครอง 
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย
ทรงเปนพระประมขุ รูจักรักษาและสงเสริม
สทิธ ิหนาที่เสรภีาพ ความเคารพกฏหมาย 
ความเสมอภาค และ ศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย   
มีความภาคภูมใิจในความเปนไทย 24/11/52 24/146

ความมุงหมายและหลักการ
• มาตรา 7 รูจกัรักษาผลประโยชนสวนรวมและ
ของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศลิป 
วัฒนธรรมของชาติ การกฬีา ภมูิปญญา
ทองถิ่น ภูมปิญญาไทย และ ความรูอนัเปน
สากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 
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ความมุงหมายและหลักการ
•มาตรา 8 การศึกษาใหยึดหลักการดังนี้

–เปนการศกึษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน
–ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศกึษา

–การพฒันาสาระ และ กระบวนการเรียนรูให
เปนไปอยางตอเนื่อง 24/11/52 26/146

ความมุงหมายและหลักการ
• มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และ 
กระบวนการจัดการศกึษาใหยึดหลกัการดังนี้
–มีเอกภาพดานนโยบาย และ มีความหลากหลายใน 
การปฏิบัติ

–มีการกําหนดมาตรฐานการศกึษา และ          
จัดระบบประกนัคุณภาพการศึกษา

24/11/52 27/146

• มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และ กระบวนการ
จัดการศึกษาใหยึดหลักการดังนี้

•การมีสวนรวมของ บคุคล ครอบครวั 
• ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
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หมวด 4 แนวการจัดการการศึกษา
• มาตรา 22 การจดัการศึกษาตองยึดหลักวา   
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และ
พัฒนาตนเองได และ ถอืวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด  กระบวนการจดัการ
ศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาต ิและ เต็มศักยภาพ
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หมวด 4 แนวการจัดการการศึกษา

• มาตรา 23 การจดัการศึกษาตองเนน
–ความรู
–คุณธรรม

–กระบวนการเรยีนรู
–และ บูรณาการในแตละดับการศกึษา
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มาตรา 23 การจัดการศึกษาตองเนน
• ความรูเกีย่วกับศาสนา ศลิป วัฒนธรรม การ
กฬีา ภมูิปญญาไทย และการประยุกตใช
ปญญา

• ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร และดาน
ภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถกูตอง

• ความรูและทักษะในการประกอบอาชพี และ
การดํารงชีวิตอยูอยางมีความสขุ
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หมวด 4 แนวการจัดการการศึกษา
• มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู

1. จดัเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจ และ ความ
ถนดัของผูเรียน โดยคาํนึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู

2. ฝกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ 
และการประยุกตความรูมาใชเพือ่
ปองกัน และ                    
แกไขปญหา
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู

3. จดักิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ         
ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน 
และ เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู

4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระ ความรู ดานตางๆอยางได
สัดสวนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู

6. จดัการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก
สถานที่ มีความ ประสานความรวมมือ 
กับ บดิามารดา ผูปกครอง  และ บุคคล 
ในชุมชนทุกฝาย เพื่อ รวมกัน 
พัฒนาผูเรยีนตามศักยภาพ
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• ม.29    ใหสถานศกึษารวมกบับุคคล       
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร      
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และ สถาบันสงัคมอืน่ สงเสรมิ
ความเขมแขง็ของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรูภายในชุมชน
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• ม.29 เพือ่ใหชุมชนมกีารจัดการศกึษาอบรม  
มกีารแสวงหาความรู ขอมลู ขาวสาร และ    
รูจักเลอืกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ 
เพือ่พฒันาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนบัสนุนใหมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ
การพฒันาระหวางชุมชน
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JJ12May09
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การบรหิารดวยระบบคุณภาพ
ผูจัดการ 24 เมษายน 2545/
JJ modified 17-5-45

มาตรฐาน
( วางแผน )
ทําCheck

Act
CQI

ทําวัน
นี้ใหด

ีกวาเม
ื่อวาน

S2.P2..S3..P3.มาตรฐาน
D การทําตามมาตรฐาน
C การตรวจสอบผลงาน
A แกไข ปองกัน 
บํารุงรักษา ทบทวน 
ปรับปรุง พัฒนา ดีกวาเดิม

S1 24/11/52
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QA

CQI

S.Q

M.Q

P.Q

Bad 
Practice

RCA

Gap Analysis

Competency K

S

A

U

P

De

Va

Work

Tools

TQM

TQC

TQA

Best
Practice

LO_KM
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คณุลักษณะ

การประเมินผล
การปฎิบัติงาน

การ
มอบหมาย มาตรฐานการ

ทํางาน ตัวบงชี้
คณุภาพ
ปริมาณ
ทันเวลา

พึงพอใจ
พัฒนาการ

อื่นๆ

ผลผลิต

ผลลัพธ

ผลกระทบ
บันทึกผลงาน

การทาํงาน(ด-ีไมด)ี

การวางแผนงาน
งานหลัก/งานรอง

งานพัฒนา

Training Needs
Career Path

สมรรถนะ
K_U_S_A

พันธกิจ
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ความสมัพันธ คุณภาพกับองคกรแหงการเรียนรู

รวมกันวิเคราะห
จดัทําแผนระยะยาว-สั้น

รวมกันปฏิบัติ

รวมกัน
เลียนรู+เรียนรู

รวมกันพัฒนา
ปรับ/ปรุง/ตอยอด

ควบคมุ
พัฒนา
คุณภาพ

เรียน-ตรวจ
ประเมนิ
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๑.ทําไมตองมีเรา

๒.เราทําอะไรบาง

๓.ทําไปเพือ่อะไร

๔.ทําไดดหีรอืไม

๕.จะทําใหดขีึน้อยางไร

ระดบัองคการ ระดบัองคกร ระดบัองคกู

พันธกิจ เปาหมายชีวิตความมุงหมาย

ระบบงานหลกั กระบวนการหลัก กิจกรรมหลกั

TOWS analysis

แผนยุทธศาสตร

เปาหมายของ
ระบบงาน

เปาหมายของ
กระบวนการ

เปาหมายของ
กิจกรรม

หาคาํถาม สิบหาประเด็น สามระดับ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ตัวบงชี้ที่สาํคัญ
ปจจัยแหงความสาํเร็จ

เรียนรูความสําเร็จ
ปญหา/อปุสรรค

แผนพฒันาคุณภาพ
ตามสมรรถนะ

ปรับปรุงสมรรถนะ
ตนเอง

ดั้งเดิมของ น.พ.อนุวัฒน พรพ JJ ปรุง ๒๔ พ.ย ๒๕๔๙ 24/11/52

เครื่องมือการบริหาร

พัฒนาคุณภาพ

ประกันคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ

คุณภาพ

IQA EQA

TQA

ก.พ.ร.

บริหารความเสี่ยง

Good Governance

วิชาชีพ

ก.พ.

มมส.

ตั้งเปา

เฝาดู

ปรับ 
เปลี่ยน

KM องคการเรียนรู
ผูนํา +อื่นๆ

พ.ร.บ. + สกอ. + สมศ.

ตน
คน/ทีม
พึงพอใจ

ภายใน ภายนอก
ผูมีสวนเกี่ยวของ

Hospital Accreditation
แตละสาขา
บุคคล

องคการ
สมรรถนะ

คณะหนวยงาน

องคกร
องคกู

ฅน

ประเมินอาจารย Online

24/11/52

การเรียนรู และ 
มาตรฐานผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษา
ของประเทศไทย

TQF
Thailand Qualification Framework

Higher Education
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 24/11/52

วัตถุประสงคของการดําเนนิการ 
TQF

1.  เพื่อเปนการประกันคุณภาพขั้นต่ําของบณัฑิต
ในแตละสาขา/สาขาวิชา หรือแตละคุณวฒุิ

2.  เพื่อใหแตละสาขา/สาขาวิชามกีารกาํกบัดูแล
คุณภาพการผลิตบณัฑิตกันเอง โดยบณัฑิตใน
สาขาสาขาวิชาเดียวกันของแตละสถาบนัฯ มี
คุณภาพไมต่ํากวาทีก่าํหนดไวในมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ 

3.  เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ 
(deregulations) ในการดําเนินการใหกบั
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ีความเขมแขงและความ
พรอมในการจัดการศึกษา
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หลักการสําคญัของ TQF
1.  เปนเครื่องมือในการนํา
แนวนโยบายการพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการวัดการศึกษา
ตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.การศกึษา
แหงชาติฯ ในสวนที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานการอุดมศกึษาและการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาสูการ
ปฏบิัตใินสถานศึกษาอยางเปน
รูปธรรม
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หลักการสําคญัของ TQF
2.  มุงเนนที่ Learning Outcomes 
ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิง
คุณภาพเพือ่ประกันคุณภาพ
บณัฑิต

3.  มุงประมวลกฎเกณฑและ
ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเขาไวดวยกันและเชื่อมโยงให
เปนเรื่องเดียวกัน
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หลักการสําคญัของ TQF
4.  เปนเครื่องมือการสื่อสารทีม่ี
ประสทิธภิาพในการสรางความ
เขาใจและความมั่นใจในกลุมผูที่
เกี่ยวของ/มีสวนไดสวนเสีย เชน 
นักศึกษา ผูปกครอง 
ผูประกอบการ ชมุชน สังคมและ
สถาบันอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบณัฑิตที่
คาดวาจะพงึมี
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หลักการสําคญัของ TQF
5.  มุงใหคุณวุฒิหรอืปรญิญาของสถาบันใด 
ๆ ของประเทศไทยเปนทีย่อมรบัและ
เทยีบเคยีงกันไดในสถาบันอุดมศึกษาทีด่ีทั้ง
ในและตางประเทศ โดยเปดโอกาสให
สถาบนัอุดมศกึษาสามารถจดัหลักสูตร
ตลอดจนกระบวนการเรยีนการสอนไดอยาง
หลากหลายโดยมั่นใจถงึคุณภาพของ
บณัฑิตซึง่จะมีมาตรฐานผลการเรยีนรู
ตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพได
อยางมีความสุขและภาคภมูิใจเปนทีพ่ึง
พอใจของนายจาง

6.  สงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวิต
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เรียนรูเปนผูประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน TQF 
• กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ(Thai

Qualifications Framework for 
Higher Education, TQF:HEd) เปนกรอบ
ที่แสดงระบบคณุวุฒิการศึกษาระดับอดุมศึกษาของประเทศ ซึง่
ประกอบดวย 
– ระดบัคณุวฒุิ 
– ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดบัหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น 
– การแบงสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคณุวุฒิซึ่ง
เพิ่มสูงขึ้นตามระดบัของคุณวฒุิ 

– ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช 24/11/52

การเรยีนรู
หมายถึง การเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมทีน่กัศึกษา
พฒันาขึ้นในตนเอง จาก 
ประสบการณทีไ่ดรบัระหวาง
การศึกษา
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กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอดุมศึกษาแหงชาติ
กําหนดผลการเรยีนรูที่
คาดหวงัใหบัณฑิตมี อยาง
นอย ๕ ดาน

การเรยีนรู
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(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
หมายถึง การพฒันานิสัยในการประพฤติอยาง
มีคุณธรรม จริยธรรม และ ดวยความ
รับผิดชอบทั้งในสวนตน และ สวนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชวีิตในความ
ขัดแยงทางคานิยม การพฒันานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศลีธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัว
และสงัคม
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(๒) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง 
ความสามารถในการเขาใจ การนึกคดิ 
และ การนําเสนอขอมูล การวเิคราะห 
และ จําแนกขอเท็จจริงใน หลักการ 
ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ 
และ
สามารถเรยีนรูดวยตนเองได
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(๓) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณ และ ใชความรู ความเขาใจ 
ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎ ีและ 
กระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะห 
และ การแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับ
สถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมา
กอน
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(๔) ดานทักษะความสมัพนัธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง 
ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การ
แสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการ
วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของ
ตนเอง
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(๕) ดานทกัษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 

Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร
และสถิติ ความสามารถในการสือ่สารทั้งการพดู 
การเขียน และ การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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๖.บางสาขาวชิาตองการทักษะทาง
กายภาพสูง เชน การเตนรํา ดนตรี การ
วาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา 
การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย 
จึงตองเพิ่มการเรยีนรูทางดานทกัษะ
พสิัย (Domain of Psychomotor 
Skill)
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หลกัสตูร
1. ตองเรียนวิชาอะไรบาง
2. วิธีการสอน 
3. วิธีการเรยีนรู 
4. วิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําให
มั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลวจะบรรลผุล
การเรยีนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

5. ความสัมพันธของหลกัสตูรกับ
องคประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสู
คุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
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ปจจยัแหงความสําเร็จ
•การเรียนรูของมาตรฐานผลการ
เรียนรูแตละดานเกดิขึ้นได
หลายวิธ ีดงันั้น การบรรลผุล
สําเร็จในมาตรฐานผลการ
เรียนรูแตละดานจะตางกนั 

•การสอนจะตองใชกลยุทธการ
สอนที่เหมาะสมกบัรูปแบบตางๆ
ของการเรียนรู
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ปจจยัแหงความสําเร็จ

•การประเมินประสทิธผิลของกล
ยุทธการสอนนั้นๆอยางตอเนื่อง 

•ปจจยัดงักลาวจะเปนสดัสวน
สําคญัของการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถาบันฯ เพื่อให
มั่นใจวาปจจยัสูความสําเร็จ
เหลานี้เปนที่เขาใจของ
คณาจารยผูเกีย่วของ และ
นําไปใชในการเรียนการสอน
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กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศกึษาแหงชาต ิ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education ; 

TQF : HEd)
หมายถึง    กรอบที่แสดงระบบคุณวฒุกิารศึกษาระดับอุดมศึกษา   
ของประเทศ ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวฒุ ิการแบงสายวชิา ความ
เชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวฒุิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น  มาตรฐานผล
การเรียนรูของแตละระดับคุณวฒุิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวฒุ ิ
ลักษณะของหลักสตูรในแตละระดับคุณวฒุ ิ   ปริมาณการเรียนรูที่
สอดคลองกับเวลาที่ตองใช  การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรู
จากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ใหความมัน่ใจในประสิทธผิลการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษา
วาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
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การนํากรอบมาตรฐานคณุวฒุิแหงชาติสูการปฏิบัติ

ดานการบริหารการจัดการ 
การอุดมศึกษา

ดานการสรางและพัฒนาฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

ดานคุณภาพบัณฑิต

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานการอุดมศึกษา
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Teaching Unit
(POD Network)

รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

รายละเอียดของรายวิชาและภาคสนาม/
ฝกงาน (ถามี)

(Course + Field Experience 
Specifications)

กระบวนการเรียนการสอน
(ทีท่ําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต

รายงานรายวิชา
(Course Reports)

 รายงานประจําภาค
และประจําปการศึกษา   

(Semester/Annual Programme
Report)

5 ป

วางแผนปรับปรุง + พฒันา

สกอ
.

เสนอ สภาสถาบัน
อนมุัติ

เสนอ
สกอ.

รับทราบ
หลักสูตร
และ

บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ตางๆ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑกําหนดชื่อปริญญา
หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอื่น ๆ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

นักศกึษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

(บัณฑิตมีคณุภาพเปนทีพ่ึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

มหาวิทยาลัย

ติดตาม
การดําเนนิการ
ตาม TQF

เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ

ได
มาตรฐาน 

TQF

ใช

ไม
ใช

1

กก.อ.กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง1

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

ประกาศ กกอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552

1 ป
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รางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาคอมพวิเตอร พ.ศ.2552

๑.ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
๒.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

๒.๑ วิทยาการคอมพวิเตอร 
๒.๒ วิศวกรรมคอมพวิเตอร 
๒.๓ วิศวกรรมซอฟตแวร 
๒.๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๕ คอมพวิเตอรธุรกิจ 

๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 
๔. คณุลักษณะของบณัฑิตทีพ่ึงประสงค 
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๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
๕.๒ ความรู 
๕.๓ ทกัษะทางปญญา 
๕.๔ ทกัษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๕ ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถาม)ี
๗. โครงสรางหลักสูตร 

๗.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
๗.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
๗.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
๗.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

รางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
พ.ศ.2552 (ตอ)
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๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพวิเตอร 
๘.๑ สาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร 
๘.๒ สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร 
๘.๓ สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร 
๘.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘.๕ สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ 

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
๙.๑ กลยุทธการสอน 
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

รางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร พ.ศ.2552 (ตอ)
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
๑๑.๑ คณุสมบตัิผูเขาศึกษา 
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู 
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

รางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
พ.ศ.2552 (ตอ)
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๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอรสูการปฏิบัต ิ
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

ซึง่บนัทึกในฐานขอมูล 
หลักสูตรเพือ่การเผยแพร (Thai Qualifications Register: 

TQR) 
๑๘. รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร 
๑๙. ภาคผนวก 

๑๙.๑ เนือ้หาสาระสาขาคอมพิวเตอร

รางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
พ.ศ.2552 (ตอ)
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ขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอร ๕ สาขาวิชา

ที่มา: โครงการวิจัยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร สกอ.
24/11/52

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 
(Curriculum mapping)

ความรบัผิดชอบหลัก ความรบัผิดชอบรอง
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 
(Curriculum mapping) (ตอ)
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 
(Curriculum mapping) (ตอ)
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 
(Curriculum mapping) (ตอ)
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How to Learn

Methods
&

Strategies

Outcome

Support

Input

ที่มา :  ศาสตราจารยภริมย กมลรัตนกลุ ในการประชุมหารอื เรือ่ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
18 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี กทม.
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การแนะแนวอาชีพ 
โปรแกรมการศึกษา
และสถานศึกษา

โควตา
ระบบ

Admission

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

O Net 
A Net

ชวงเก็บเกีย่ว (20 + ป) Mentoring
(10 ป)

ทุน

1.ความรูความเขาใจ
2.ทักษะความคิดและเชาวปญญา
3. การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
4.ทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคล
และความรบัผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร

Five Domains of Learning

การเตรยีม
ความเปนครู

การเริม่สราง
ความเขาใจ
ในมิติวิชาชพี

การพัฒนา
ความเปนครู

การพัฒนา
นักวิจยัรุนใหม

การเพิม่ความเขาใจ
ในวิชาชีพ (Work
Attachment)

ความสามารถ
บริหารจัดการ
เบื้องตน

การเริม่ขัดเกลา
ทางสงัคม

การพัฒนา
นักวิจยัรุนกลาง

ความสามารถบริหาร
จัดการชวงกลาง

(นบม. นบก. นบส.)

การเพิม่สมรรถนะ
ทางวิชาชีพและ
การจัดการระดับ
กลาง / สูง
(Shadowing,
Sabbatical)
การขัดเกลาทางสงัคม
โดยประชาอาสา
และบรืการสงัคม

Brain 
Thrust

ครอูาวุโส

นักวิจยัอาวุโส

ผูบริหาอาวุโส

นักวิชาชีพอาวุโส

กรอบคุณวุฒิ  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ที่มา : ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
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การเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นในการดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐาน TQF (ดร.กุลธิดา ม.ข)

• คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร
• การศึกษาวิจัยเพื่อนําขอมลูมาประกอบการ                   

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร
• การกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนของหลกัสูตร

• การกําหนดเนื้อหาของหลักสตูรที่สอดคลองกับ                
ผลการเรียนรูของผูเรียน

• การจัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสตูร แบบ มคอ.2         
(Program Specification)

•  การจัดทําเอกสารรายละเอียดของรายวิชา แบบ มคอ.3          
(Course Specification)

• การจัดทําเอกสารรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม    
แบบ มคอ.4 (Field Experience Specification)

กระบวนการทําหลกัสตูรเพื่อเสนอขออนุมตัิ
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การเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นในการดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐาน TQF

• การรายงานผลการจัดการศึกษาเปนรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
แบบ มคอ.5

• การรายงานผลการจัดการศึกษาประสบการณภาคสนาม ทุก
ภาคการศึกษา (ถามี) แบบ มคอ.6

•การรายงานผลการดําเนนิการของหลกัสูตร ทุกปการศึกษา 
แบบ มคอ.7

กระบวนการรายงานผลการดําเนินงานของหลกัสตูร

กระบวนการบริหารจัดการหลักสตูร
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ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร 1 ระดบัคณะ

คณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสูตร
ประกอบดวย

• อาจารยประจําในสาขาอยางนอย 2 คน 
• ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 3 คน

• ผูแทนองคกรวชิาชพี (ถาม)ี อยางนอย 1 คน
และใหมปีระธาน 1 คน และเลขานุการ 

ตามความเหมาะสม

คณะเสนอมหาวิทยาลยัแตงตั้งคณะกรรมการ
พฒันา/ปรับปรงุหลกัสตูร (หลกัสูตรใหมตองมีชื่อ
บรรจุอยูในแผนการเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลยั 

ที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการพฒันา/ปรับปรงุหลกัสตูร 
ดําเนินการจัดทําเอกสาร ดังนี้

• มคอ.2 รายละเอียดของหลกัสูตร (Program Specification)
• มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

• มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) กรณี
รายวิชา สหกจิศกึษา รายวิชาฝกงาน รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพภาคสนาม

เสนอตอคณะกรรมการประจาํคณะเพื่อใหความเห็นชอบ
กอนเสนอตอมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร 2
ระดบัมหาวิทยาลัย

เสนอตอกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่แตงตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัยเพื่อกลั่นกรองและใหความ

เห็นชอบกอนเสนอตอมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงแกไข (ถามี)

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ดังนี้

• ความสอดคลอง เปนไปตาม “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548”
• ความสอดคลอง เปนไปตาม “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552”

• ความสอดคลอง เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
• ความถกูตองเหมาะสมของการใชภาษาและการเรียบเรียงเนื้อหา เพื่อใหมีความเปนวิชาการ

สอดคลองกับศพัทบัญญัติในสาขาวิชาตางๆ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

- ที่ประชมุคณบดี
- คณะกรรมการ
วชิาการของ
มหาวิทยาลัย

-คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย

ปรบัปรงุแกไข (ถามี)

ผานคณะกรรมการประจําคณะ
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ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร 3
ระดบัสภามหาวิทยาลัย

แจงภายใน 
30 วัน

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติหลักสูตร

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

รับทราบการอนุมัติหลกัสูตร

องคกรอื่นที่
เกี่ยวของ

- สาํนักงาน ก.พ.
- องคกรวิชาชีพ

สกอ. บันทึกในฐานขอมูลและ
เผยแพรตอสาธารณชน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาหลักสตูรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

สาขาวทิยาศาสตรสขุภาพ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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การพัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูร 
ตามกรอบ TQF

หลักสตูรใหม ที่คาดวาจะเสนอขออนุมตัิสภา
มหาวิทยาลัย ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 เปนตนไป

หลักสตูรปจจุบัน ตองปรับปรุงตามกรอบ TQF นี้ 
ภายในปการศึกษา 2555 (ควรดําเนินการกับ

หลักสตูรที่ อายคุรบ/เกิน 5 ปกอน)

คณะ/ประธานหลักสตูร ควรพิจารณาทบทวนหลักสูตร
ที่มอียูทั้งหมด และกําหนดกรอบปฏิทินการทํางาน 
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ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูร ตามกรอบ TQF

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงคของหลักสูตร

กรอบคุณลักษณะ
บัณฑิตของ มข.

• คุณลักษณะเดน
• คุณลักษณะทั่วไป (ความรู –
Knowledge; ทักษะ – Skills,

ทัศนคติ – Attitude)
• คุณลักษณะเฉพาะสาขาวิชา

มาตรฐานผลการเรยีนรู
ตามกรอบ TQF-HEd
• ดานคุณธรรม จริยธรรม

• ดานความรู
• ดานทักษะทางปญญา

• ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

• ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
หรือกรอบมาตรฐานวิชาชีพ

• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
สาขาวิชา (มคอ.1) ตามประกาศ

ของ สกอ. (ถามี)
• มาตรฐานความรูที่กําหนดโดย
องคกรวิชาชีพในแตละสาขาวิชา 
ที่จะเปนผลใหไดรับการรับรองใน
การประกอบวิชาชีพสาขานั้นๆ 

(ถามี)

 ความกาวหนาทางวิชาการ  ความตองการของตลาดงาน/ผูใชบัณฑติ  สภาวการณเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

24/11/52 98

ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูร ตามกรอบ TQF

ขั้นตอนที่ 2 รางปรัชญา  และวัตถุประสงคของหลักสูตร ที่
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 3 รางโครงสรางของหลักสูตร กําหนดเนื้อหาของ
หลักสูตร จําแนกรายวชิาตามโครงสรางของหลักสูตร ที่

สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร
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ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูร ตามกรอบ TQF

ขั้นตอนที่ 4 จัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

ขั้นตอนที่ 5 จัดทําเอกสารเพือ่เสนอขออนมุัติหลักสูตรตามกรอบ TQF-HEd 
ประกอบดวย

• มคอ.2 รายละเอยีดของหลักสตูร (Program Specification)
• มคอ.3 รายละเอยีดของรายวิชา (Course Specification)

• มคอ.4รายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience 
Specification) สําหรับรายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาฝกงาน 

 รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ


