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สภาพการณและประเด็นทาทาย

การแขงขันของ
สถาบันอุดมศึก
ษาทั้งในและ
ตางประเท

(Competitive)

การขยายตัวและ
ความหลากหลาย

ของ
สถาบันอุดมศึกษา

ความเจริญความเจริญ
ทางทาง

เทคโนโลยีเทคโนโลยี

การเคลือ่นยาย
และความ
ตองการของ
นักศึกษา

ความรวมมือ
กับตางประเทศ
(Co-operative)

ความคาดหวังของ
สังคมตอ

สถาบันอุดมศึกษา
/บัณฑิต

สถาบันการศึกษา Co-opetitive +



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
เหตุผลและความจําเปน

การสรางความเชื่อมั่นตอผูใชบัณฑิตในมาตรฐานคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับคุณวุฒิ / สาขาที่เทียบเคียงกันได
ระหวางสถาบันในประเทศ และเทียบเคียงไดกับนานาชาติ
 การเปดเสรีทางการคาและบริการ ตองใหความสําคัญกับการ
รับรองมาตรฐานคุณวุฒิของบัณฑิตระหวางประเทศ



ระบบอุดมศกึษาของประเทศตางๆ รวมทั้งหลายประเทศใน 
Asia กําลังจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการเปรียบเทียบซึ่ง
กันและกนั แตมีวิธีการที่แตกตางกัน
 มาเลเซียกําลังพัฒนา ASEAN Quality Assurance Framework 
และ Regional Qualification Framework (การประชุม Director 
General / Secretary General / Commissioner of Higher 
Education in Southeast Asia Region, 22-23 Jan 09, Thailand
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CompleteComplete Complete but Complete but 
not yet unifiednot yet unified Partial Partial In developmentIn development Not developedNot developed

Or no informationOr no information

Australia Hong Kong Fiji Bhutan Banglagesh

New Zealand Philippines India Brunel Cambodia

Malaysia Maldives China Japan

Singapore Pakistan Laos

Sri Lanka Samoa Macau

ThailandThailand Mongolia

South Korea

Vietnam

Source : DEEWR. (March,2008) p.16

Status of NQFs in the Asia-Pacific Region
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Status of Implementation of NQFs (worldwide)

11stst GenerationGeneration 22ndnd GenerationGeneration 33rdrd GenerationGeneration
Australia Ireland Albania Lesotho
New Zealand Malaysia Angola Macedonia
Scotland Maldives Barbados Malawi
South Africa Mauritius Bosnia and Mozambique
UK (excluding 
Scotland)

Mexico Herzegovina Romania

Namibia Botswana Serbia
The Philippines Brazil Slovenia
Singapore Chile Uzbekistan
Trinidad and Tobago China Tanzania
Wales Colombia Turkey

Democratic Republic Uganda
Of Congo Zambia
Jamaica Zimbabwe

Source :  DEEWR, (March ; 2008)
1st generation : implementation started between the late 1980s and mid 1990s
2nd generation : implementation and development started in the late1990s or early 2000s
3rd generation : currently under consideration
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF : HEd)

หมายถึงหมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
ของประเทศ ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความ
เชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น  มาตรฐานผล
การเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒ ิ
ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู ที่
สอดคลองกับเวลาที่ตองใช  การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรู
จากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษา
วาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
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หลักการสําคัญของ TQF
๑.  เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด

การศึกษาตามที่ กําหนดใน  พ .ร .บ .การศึกษาแหงชาติฯ  ในสวนที่ เ กี่ยวกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม

๒. มุงเนนที่ Learning Outcomes ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกัน
คุณภาพบัณฑิต

๓. มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเขาไวดวยกันและเชื่อมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน

๔. เปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจ
ในกลุมผูที่เกี่ยวของ/มีสวนไดสวนเสีย เชน นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ 
ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่คาดวาจะพึงมี
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หลักการสําคัญของ TQF (ตอ)
๕. มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆของประเทศไทย
เปนที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งใน
และตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
หลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย 
โดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ 
เปนที่พึงพอใจของนายจาง

๖. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
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วัตถุประสงคของการดําเนินการ TQF
๑. เพื่อสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา และเปนการประกันคุณภาพขั้นต่ําของบัณฑิตในแตละ
สาขา/สาขาวิชาของคุณวุฒิในระดบัตางๆ

๒. เพื่อใหแตละสาขา/สาขาวิชามีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิต
กันเองโดยบณัฑิตในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของแตละสถาบันฯมีคุณภาพ
ไมต่ํากวาที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ

๓. เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (deregulations) ในการ
ดําเนินการใหกับสถาบันอุดมศึกษาที่มคีวามเขมแขง็และความพรอมใน
การจัดการศึกษา
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มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ ๑ :
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก คนไทยเปนคนเกง 
คนดี และมีความสุข

มาตรฐานที่ ๒ :
แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู 
ที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคญั และ
การบริหารโดยใชสถานศึกษา
เปนฐาน

มาตรฐานที่ ๓ :
แนวการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู/สังคมแหงความรู การสราง
วถิีการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
ใหเขมแข็ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕

แผนภูมิแสดงความสัมพันธของพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

มาตรฐานการอดุมศึกษา 
สกอ.

ระดับนโยบาย

มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

สพฐ.

มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพฐ.

มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา

สอศ.
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มาตรฐานการอุดมศกึษา

มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต
มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรยีนรู

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

ระดบันโยบาย
ระดบัการนาํไปสูการปฏิบัติ

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา (TQF)

มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาที่ ๑

มาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขา/สาขาวิชาที่ ๒

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาที่ ๓

รายละเอียดของหลักสูตร(Programme Specification) แตละ
สาขาวิชาของสถาบันฯตางๆ

สกอ.

ม/ส
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มาตรฐานการอุดมศึกษา
(๓ มาตรฐาน)

มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานการอุดมศึกษา
((๓๓  มาตรฐานมาตรฐาน))

๑๑..คุณภาพบัณฑิตคุณภาพบัณฑิต ๒๒..การบริหารจัดการการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษาการอุดมศึกษา
((๒๒  มาตรฐานมาตรฐาน))

๓๓..การสรางและพัฒนาการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูสังคมฐานความรู

และสังคมแหงการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู

๒๒..๑๑..ธรรมาภิธรรมาภิบาลของการบริหารบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษาการอุดมศึกษา

๒๒..๒๒..พันธพันธกิจของการบริหารกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษาการอุดมศึกษา
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 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต (๓ ตัวบงชี้)

(๑) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู
สรางและประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและ
สรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล

(๒) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

(๓) บัณฑิตมีสุขภาพดี ทั้งดานรางกาย และจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส
รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตองเหมาะสม
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒(ตอ)
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒(ตอ)
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒(ตอ)
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒(ตอ)
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การนํากรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติสูการปฏิบตัิ

ดานการบริหารการจัดการ 
การอุดมศึกษา

ดานการสรางและพัฒนาฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

ดานคุณภาพบัณฑิต

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕

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

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานการอุดมศึกษา



28

Teaching Unit
(POD Network)

รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

รายละเอียดของรายวิชาและภาคสนาม/
ฝกงาน (ถามี)

(Course + Field Experience 
Specifications)

กระบวนการเรียนการสอน
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต

รายงานรายวิชา
(Course Reports)

 รายงานประจําภาค
/ประจําปการศึกษา   

(Semester/Annual Programme
Report)

๕ ป

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

สกอ
.

เสนอเสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติ

เสนอ
สกอ.

รับทราบ
หลักสูตร
และ

บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ตางๆ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑกําหนดชื่อปริญญา
หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอื่น ๆ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

(บัณฑิตมีคุณภาพเปนทีพ่ึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

มหาวิทยาลัย

ติดตาม
การดําเนินการ
ตาม TQF

เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ

ได
มาตรฐาน 

TQF

ใช

ไม
ใช

๑

กก.อ.กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง๑

ประกาศ ศธ. เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ .พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ กกอ. เรื่อง แนวทางการปฏบิัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑ ป
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ตารางความสมัพนัธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ํา     
ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู

มาตรฐานผลการเรียนรู 

๙๐ X X X X X

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

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ

การสื่อสาร

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระดับคุณวุฒิ หนวยกิต
ขั้นต่ํา *

๑.อนุปริญญา (๓ ป)
๒.ปริญญาตรี (๔ ป)

(๕ ป)
(๖ ป)

๓.ประกาศนียบัตรบัณฑิต

๔.ปริญญาโท
๕.ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ขั้นสูง

๖.ปริญญาเอก

๑๒๐
๑๕๐
๑๘๐
๒๔ หลัง ป.ตรี

๓๖ หลัง ป.ตรี

๒๔ หลัง ป.โท

๔๘ หลัง ป.โทหรือ
๗๒ หลัง ป.ตรี

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



มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานมาตรฐาน  หลักเกณฑในการจัดการศึกษาหลักเกณฑในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา

มาตรฐาน ดาน คุณภาพบณัฑิต
มาตรฐาน ดาน การบรหิารจัดการ
มาตรฐาน ดาน การสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรู  และสังคมแหงการเรยีนรู



เกณฑมาตรฐานหลักสตูรอดุมศึกษาเกณฑมาตรฐานหลักสตูรอดุมศึกษา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

เกณฑมาตรฐานตางเกณฑมาตรฐานตาง  ๆๆ  ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ

มาตรฐานมาตรฐาน  หลักเกณฑในการจัดการศึกษาหลักเกณฑในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา  ((ตอตอ))

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    ภายในภายใน  //  ภายนอกภายนอก

กกอ/สกอ. มีความคาดหวังวา มาตรฐานตางๆ เหลานั้นจะเปนกลไกชวยให
การจดัการศกึษาระดบัอุดมศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น 



พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ((TQFTQF))

ผลการเรียนรูของบัณฑิตผลการเรียนรูของบัณฑิต  ((Learning OutcomesLearning Outcomes))
คุณธรรมคุณธรรม    จริยธรรมจริยธรรม
ความรูความรู
ทักษะทางปญญาทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
ทักษะการวิเคราะหทักษะการวิเคราะห  สื่อสารสื่อสาร  สารสนเทศสารสนเทศ

กําหนดมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ  สาขาวิชาสาขาวิชา  ระดับชาติระดับชาติ

การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน

การประเมินผลการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนการสอน

การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
ใชใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรรวมกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรรวมกับ  TQFTQF



ความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย
มีจุดอางอิงภายนอกที่ชวยในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เชน TQF 
ระดับสาขา สาขาวิชา ระดับคุณวุฒิ
ใหความสําคัญกับศักยภาพการมีงานทําของบัณฑิต และทักษะ
Student - centered approach  มีทางเลอืกและ
ยืดหยุนมากขึ้น(what when where How)
คณาจารยทําหนาที่ facilitator
ครอบคลุมทั้งวิชาแกนและวิชาศึกษาทั่วไป 

การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
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การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก 
“จะสอนอะไร” เปน “จะตองการใหผูเรียนมีผลการเรียนรู
อะไร”ตองคํานงึถึง “จะเรียนอะไร เรียนอยางไร” เพื่อให    
ผูเรียนไดผลการเรียนรูที่ตองการ เพื่อนาํไปสูบัณฑิตที่มี
คุณสมบัต/ิคุณลักษณะที่พึงประสงคในสาขา/สาขาวิชานั้น 



การประกันคุณภาพ
กลไกการประกันคุณภาพตองใหความสําคัญกับหลักฐานที่แสดงถึง
สัมฤทธิผลของผูเรียนที่กําหนดไว
ความสําเร็จของการเทียบโอนหรือเคลื่อนยายนักศึกษา  ขึ้นกับความ
ไววางใจหรือความเชื่อถือในระบบประกันคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาควรมีกลไก ติดตาม ตรวจสอบ ตั้งแตระดับรายวิชา 
สาขา คณะและสถาบัน 



How to Learn

Methods
&

Strategies

OutcomeOutcome

SupportSupport

InputInput

ที่มา :  ศาสตราจารยภริมย กมลรัตนกลุ ในการประชุมหารอื เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแหงชาติ
18 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี กทม.



ประโยชนของกรอบมาตรฐานคณุวุฒิกับแนวโนม
ของการจัดการศึกษาในอนาคต

1. ชวยพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน  โดยสงเสริมใหมีการรวมตัวกันของคณาจารยในสถาบันตางๆ เพื่อ
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ไดแก

- สาขาวิชาที่มกีารรวมตัวกันเปนที่ประชุมหรอืเปน consortium
อยูแลว 

- สนับสนุนใหเกิดการรวมตัวกันของคณาจารยที่ยังไมมี 
consortium



ประโยชนของกรอบมาตรฐานคณุวุฒิกับแนวโนม
ของการจัดการศึกษาในอนาคต (ตอ)

2. ใชกรอบ TQF ในการ Post audit หลักสูตร โดยพิจารณาวาหลักสูตรที่ไดรับการ
ทบทวนหรือพิจารณาใหมตาม Program Specifications ของกรอบ TQF เปนดัชนี
ตัวหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน และเปนเกณฑตัวหนึ่งในการประเมิน
คุณภาพ โดย สมศ.
3. ในอนาคตหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใช Domains of Learning ตามกรอบ 
TQF เปนหลักในการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานของบัณฑิตที่เหมาะตอการจาง
งานได
4. ประโยชนตอการเทียบโอนหนวยกิต (Credit Transfer) และการเคลื่อนยายของ
นักศึกษาที่ยายสถานที่เรียนและเทียบมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ



5. ประโยชนตอการเทียบคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ และเปน
ประโยชนตอการเทียบเคียงมาตรฐานของบัณฑิตในแตละคุณวุฒิกับบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและตางประเทศ

ประเทศอื่นที่มีการพัฒนากรอบมาตรฐาน NQF ในการปฏิรูปการศึกษา เชน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อัฟริกาใต มาเลเซยี ฮองกง ญี่ปุน จีน ซาอุดิอาระเบีย ฯลฯ

ประเทศในทวีปยุโรป เชน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ สกอตแลนด เวลส 
ไอรแลนด) เดนมารก ฝรั่งเศส ฟนแลนด เยอรมัน ฮังการี อิตาลี เนเธอรแลนด 
โปแลนด ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย โปรตุเกส สวิสเซอรแลนด ฯลฯ

ประโยชนของกรอบมาตรฐานคณุวุฒิกับแนวโนม
ของการจัดการศึกษาในอนาคต (ตอ)



ผลการเรียนรู (Learning outcome)
 แสดงใหเห็นวา ผูเรียน รู เขาใจ และทําอะไรไดบาง
 ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางวิธีการเรียนการสอน
และการประเมินผล
การกําหนดผลการเรียนรู ตองคํานงึวาสามารถประเมิน

วาผูเรียนเกิดผลการเรียนรูนั้นจริง

จากผลการเรียนรูไปสูการพัฒนาหลักสูตรตาม TQF
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ผลการเรียนรู
๑. คุณธรรมจรยิธรรม

๑) มีจิตสํานกึและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ

๒) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
๓) มีวินยัและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๔) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและ

สังคม
๕) เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเหน็ของผูอื่น

๒. ความรู
๑) มคีวามรูหลกัการทฤษฏี
๒) มคีวามรูในสาขาวชิาที่เกีย่วของ
๓) รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางวิชาการและเปลีย่นแปลง

๓. ทักษะทางปญญา
๑) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจประเมนิ

ขอมูลจากหลักฐานใหม แลวนําขอสรุปมาใช
๒) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนว

ทางแกไขที่สรางสรรค
๓) สามารถใชทักษะและความเขาใจในบริบททางวิชาการ

และวชิาชีพ
๔) มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามที่ไดรับการฝกฝน

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงาน

รายบุคคลและงานกลุม
๒) สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะ

ผูนําและสมาชิกกลุม
๓) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่

และความรับผิดชอบ
๔) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

๑) สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติ และคณิตศาสตร
๒) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียน

และเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ
๓) สามารถระบุเขาถึงและคัดเลอืกแหลงขอมูล
๔) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชอยาง

สม่ําเสมอในการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสาร
ขอมูล และแนวความคิด

๕) สามารถใชคอมพิวเตอรจัดการเก็บขอมูล
๖) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนา
๗) สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองและภาษาอังกฤษใชงานไดอยางเหมาะสม

ที่มา : แบบ มคอ.๒ รายละเอียดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ม.สหศาสตร



42ที่มา : แบบ มคอ.๒ รายละเอียดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ม.สหศาสตร



43ที่มา : แบบ มคอ.๒ รายละเอียดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ม.สหศาสตร

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (ตอ)



44ที่มา : แบบ มคอ.๒ รายละเอียดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ม.สหศาสตร

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (ตอ)



45

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (ตอ)

ที่มา : แบบ มคอ.๒ รายละเอียดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ม.สหศาสตร



แบบแบบ  มคอมคอ..  ๑๑  --  ๗๗



แบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดบั.....สาขา/สาขาวิชา........
๑. ชื่อ สาขา/สาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
๕. การเรียนรู (Domains of Learning)
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถามี)
๗. โครงสรางหลักสูตร
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวชิา
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู



๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดบั....สาขา/สาขาวิชา.... สูการปฏิบัติ
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552
๑๘. รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํา มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ........ สาขา/สาขาวิชา........
๑๙. ภาคผนวก (ถามี)

แบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดบั.....สาขา/สาขาวิชา........



แบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลกัสูตร (Program Specification)
รายละเอียดของหลักสูตร หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูของ
หลักสูตรนั้นๆ  โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
การศึกษาของสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไว
ไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ  
โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร



ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปนี้
หมวดที่ ๑   ขอมลูทัว่ไป
หมวดที่ ๒ ขอมลูเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสราง

ของหลักสูตร
หมวดที่ ๔   ผลการเรียนรู และ กลยทุธการสอนและประเมินผล
หมวดที่ ๕   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ ๖   การพัฒนาคณาจารย
หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

แบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลกัสูตร (ตอ)



เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร 2. ชื่อปริญญา
3. หนวยงานรับผิดชอบ 4. ปรัชญา * พันธกิจ วัตถุประสงค

*5. ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายนอกตอหลักสูตร
*6. การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
*7. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค (และกลยุทธ/กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ)
*8. การรับรองมาตรฐานโดยองคกร/สมาคมวิชาชีพ (ถามี)

9. กําหนดการเปดสอน 10. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
11. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 12. ระบบการศึกษา
13. การลงทะเบียนเรียน 14. ระยะเวลาการศึกษา
15. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา16. อาจารยผูสอน
17. จํานวนนิสิต 18. สถานที่และอุปกรณการสอน
19. หองสมุด 20. งบประมาณ
21. หลักสูตร (จํานวนหนวยกิตรวม สาขาวิชาเอก (ถามี) โครงสรางหลักสูตร

รายวิชา แผนการศึกษา คําอธิบายรายวิชา การฝกงาน โครงงาน/การวิจัย)
*



เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
*22. ผลลัพธการเรียนรู (5 ดาน) กลยุทธการสอน และกลยุทธการประเมินผล

(แสดงเปนตาราง 3 ชอง)
23. การบริหารจัดการหลักสูตร

- รายวิชา (รายวิชาของสาขาวิชา *รายวิชานอกสาขาวิชา *โครงงาน
*การวิจัย *การฝกงาน สหกิจศึกษา
- ทรัพยากรการเรียนการสอน
- ทรัพยากรบุคคล (คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)

(การแตงตั้ง * การพัฒนาความรูความสามารถ การปฏิบัติงานตามหนาที่)
*24. การบริหารจัดการสนับสนุนนิสิต

- *การเตรียมความพรอมสําหรับนิสิตแรกเขา - การใหคําปรึกษา แนะแนว
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร

*25. การประเมินหลักสูตรและกลไกการพัฒนาปรับปรุง
หมายเหต ุ   ขอความที่มีเครื่องหมาย * มาจากรายละเอียดของหลักสูตรที่ตางจากเอกสารหลักสูตรเดิม



แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวชิา
รายละเอียดของรายวิชา  หมายถึง  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชา

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ  ที่
นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากนี้
ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง



แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวชิา
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา



 แบบ มคอ.๔    รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience 
Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการใน
รายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจ
ศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการ
ดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการ
ออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจน
คุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
รวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม



แบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ตอ)
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ

ของการฝกประสบการณภาคสนาม



แบบ มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงาน

ผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและ
เปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วาง
ไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลมุถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษา
ตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การ
วิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้ง
การสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงาน
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา



แบบ มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา (ตอ)

ประกอบดวย ๖ หมวด ดงันี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับ

แผนการสอน
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง



แบบ มคอ.๖   รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field 
Experience Report) หมายถึง รายงานผลการฝกงาน ออกฝก
ภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไวใน
รายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตอง
ใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ 
สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณ
ภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่งอาํนวยความ
สะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/
พนักงานพี่เลี้ยง 



แบบ มคอ.๖ รายงานผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ตอ)

ประกอบดวย ๖ หมวด ดงันี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝก

ประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง



แบบ มคอ. ๗   รายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง 
การรายงานผลประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร เชน ขอมลูทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร 
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของ
รายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแต
ละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตร
จากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและ
พัฒนา รวมทั้งแผนปฏบิัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงาน
ผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู
ประเมินภายนอกไดดวย



แบบ มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (ตอ)
ประกอบดวย ๙ หมวด ดังนี้

หมวดที ่๑   ขอมูลทัว่ไป
หมวดที ่๒ ขอมูลเชิงสถิติ
หมวดที ่๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
หมวดที ่๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
หมวดที ่๕ การบริหารหลกัสูตร
หมวดที ่๖ สรุปการประเมนิหลักสตูร
หมวดที ่๗ คุณภาพของการสอน
หมวดที ่๘ ขอคิดเหน็และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก

ผูประเมนิอิสระ
หมวดที ่๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร



หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป
ประกอบดวย 6 รายการ
๑. หลักสตูร 
๒. ระดบัคณุวุฒิ
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร
๔. วันที่รายงาน
๕. ปการศึกษาที่รายงาน
๖. สถานที่ตั้ง



หมวดที่ ๒  ขอมูลเชิงสถิติ
ประกอบดวย
๑. จํานวนนักศึกษาชัน้ปที ่๑ ทีร่ับเขาในปการศึกษาที่รายงาน                              
๒. จํานวนนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในปทีร่ายงาน 
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศกึษา
๔. จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละ

ป
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศกึษา
๖.  ปจจัย/สาเหตุทีม่ีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
๗. ภาวการณไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จ

การศึกษา
๘. การวิเคราะหผลทีไ่ด 



หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบ
ตอหลักสูตร ในชวง ๒ ปที่ผานมา

๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั (ถามี) ที่มีผลกระทบ
ตอ  หลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา



หมวดที่ ๔   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร

๑. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา 
๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 



หมวดที่ ๕   การบริหารหลักสูตร

ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบของ
ปญหาตอสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต 



หมวดที่ ๖ สรุปการประเมนิหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา   

(รายงาน   ตามปที่ สํารวจ)
๒. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ 
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน 

คุณวฒุิสาขา/สาขาวิชา



หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑.  การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๒.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบคุลากร
สายสนบัสนุน



หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร
จากผูประเมินอิสระ

๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรบัการเสนอแนะจากผูประเมิน 
และความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรบัการเสนอแนะ

๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรงุ
หลักสูตร 



หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่ 

เสนอในรายงานของปที่ผานมา 
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๓. แผนปฏิบัติการใหมสาํหรับป  .............

ระบุแผนปฏิบัติการแตละแผน วันทีค่าดวาจะสิ้นสดุ
แผน   และผูรับผิดชอบ 




