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กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา 

(Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) 

ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา 

ปี พ.ศ. 2553 



กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา 

(Thai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF: HEd) 

 หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศ ซ่ึงประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเช่ือมโยง

ตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงข้ึน  มาตรฐานผลการเรียนรูของ

แตละระดับคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรใน

แตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช  การเปด

โอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซ่ึงเปนการสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของ

สถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผล

การเรียนรู  



กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา 

(Thai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF: HEd) 

1. เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 ตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติในสวนที่เก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
      และการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏบัิติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
2. มุงเนนที่ Learning Outcomes ซึ่งเปนมาตรฐานข้ันต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกัน 
 คุณภาพบัณฑิต 
3. มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่เก่ียวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียน 
      การสอนเขาไวดวยกันและเช่ือมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน 
4. เปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจใน 
 กลุมผูที่เก่ียวของ/มีสวนไดสวนเสีย เชน นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน  
 สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดวา 
 จะพึงมี 
 



กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา 

(Thai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF: HEd) 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนกลไกในการนําแนววนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

 การศึกษาที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไปเปน 

 หลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมิน 

2. เพื่อกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจน 

3. เพื่อเชื่อมโยงระดับตาง ๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ 

4. สรางวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการประกัน 

 คุณภาพภายในของสถาบัน 

5. เปนกรอบการส่ือสารกับนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย สังคม 



กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา 

(Thai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF: HEd) 

วัตถุประสงค 

6. เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดม- 

 ศึกษา 

7. เพื่อใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง 

8. เพื่อลดข้ันตอน ระเบียบ การดําเนินการใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ 

 เข็มแข็ง 



โครงสรางและองคประกอบของ TQF 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

1. ระดบัคณุวฒุ:ิ อนปุริญญา, ปรญิญาตรี, โท, เอก 
2. การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรยีนรูตามกรอบ TQF 
3. มาตรฐานผลการเรยีนรูแตละดานของแตละระดบั 
4. ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดบัคณุวฒุ ิ
5. จํานวนหนวยกติและระยะเวลาในการศกึษา 
6. การกําหนดชื่อคุณวุฒ ิ
7. การเทียบโอนความรูและประสบการณ 



โครงสรางและองคประกอบของ TQF 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

ระดับ อนุปรญิญา 

ระดับ ปริญญาตร ี

ระดับ ปริญญาโท 

ระดับ ปริญญาเอก 



การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
2. ดานความรู (Knowledge) 
3. ดานทักษะปญญา (Cognitive skills) 
4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (Interpersonal Skills and Responsibility) 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

   และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis,  

   Communication and Information Technology  

   Skills) 



การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

6. ดานทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) 

7. ดานทักษะอ่ืน ๆ ที่สถาบันกําหนด 



การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

 หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม  

จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม  

ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม  

การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องสวนตัว 

และสังคม 



การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

2.  ดานความรู (Knowledge)  

     ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการนําเสนอขอมูล 

การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน 

กระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 



การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

    ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู  

ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ 

ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถาน- 

การณใหมๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน 



การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    (Interpersonal Skills and Responsibility)  

    ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา  

ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผน 

และรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง 



การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical Analysis, Communica- 

tion and Information Technology Skills) 

ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใช 

เทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการส่ือสารท้ัง 

การพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 



การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

นอกจากผลการเรียนรูท้ัง 5 ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะ 

ทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก 

พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการ 

เรียนรูทางดานทักษะพิสยั (Domain of Psychomotor Skill) 



การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

6.  ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skill) 

   วิชาชพีเทคนิคการแพทย 

   ทักษะเฉพาะสาขาเฉพาะ  

   วิชาชพีกายภาพบําบัด 

      ทักษะเฉพาะสาขาเฉพาะ 

7.  ทักษะดานการวิจัย (Research-based skill) 

   



กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูระดับบัณฑติศึกษา 

มคีวามลึกซึ้งเปนลําดบัที่สูงขึน้ 

การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู 



คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคระดับปริญญาตร ี

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

1.  ความรูท่ีครอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาท่ีศึกษา ตลอดถึงความ   

     เขาใจในทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวของ 

2.  ความสามารถท่ีจะตรวจสอบปญหาท่ีซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแกปญหาได 

     อยางสรางสรรคจากความเขาใจท่ีลึกซึ้งของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอื่นท่ี    

     เกี่ยวของโดยอาศัยคําแนะนําแตเพียงเล็กนอย 

3.  ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะสมใน 

    การวิเคราะห และแกปญหาท่ีซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกท่ีเหมาะสมในการสื่อ 

    ผลการวิเคราะหตอผูรับขอมูลขาวสารกลุมตางๆ 



กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

4.  ในกรณขีองหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

    อยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพน้ันๆ 

5.  ในกรณขีองหลักสูตรวิชาการท่ีไมมุงเนนการปฏิบัติในวชิาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู 

    ความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปล 

    ความหมาย การวิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูใน 

    สาขา/สาขาวิชา 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคระดับปริญญาตร ี



ความสมัพันธระหวางระดับคณุวฒุ ิ

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

การกําหนดความสัมพันธระหวางระดับคณุวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นตํ่าของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู 

ทักษะทาง ทักษะ ทักษะการวิเคราะห

ปญญา ความสัมพันธ เชิงตัวเลข 

ระหวางบุคคล การสื่อสาร ฯ

อนุปริญญา 90 x x x x x

ปริญญาตรี (4 ป) 120 xx xx xx xx xx

             (5 ป) 150

             (6 ป) 180

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 24 xxx xxx xxx xxx xxx

ปริญญาโท 36 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 24 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

ปริญญาเอก 48/72 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

มาตรฐานการเรียนรู

ระดับคุณวุฒิ
คุณธรรม ความรู

หนวยกิต



ขั้นตอนปฏิบตัติามกรอบ TQF 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

มคอ. 1 

การจัดทํารายละเอียดหลักสูตร 

มคอ. 2 

การจัดทํารายละเอียดรายวิชา 

มคอ. 3, 4 
การขออนุมัติหลักสูตรตอ 

สภามหาวิทยาลัย 

เสนอหลักสูตรตอ สกอ. 

ภายใน 30 วัน 

การบริหารหลักสูตร  

จัดการเรียนการสอน และ 

รายงานผลการดําเนินงานในรอบป 



มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

ภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอน ถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวใน

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย 8 หมวด 

 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ โครงสรางหลักสูตร 

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล (Curriculum mapping อยูที่สวนนี้) 

 หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลของนักศึกษา 

 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

  



มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลอง

และเปนไปตามแผนที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร แตละรายวิชามีวัตถุประสงคและ

รายละเอียดของรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตาง ๆ มีการกําหนดรายละเอียดระยะเวลา วิธีสอน 

การวัดประเมินผล หนังสือ เอกสารอางอิงที่ใชเรียน ฯ  ประกอบดวย 7 หมวด 

 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา  

 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

  



การจดัทํารายงานผลการดําเนินการรายวชิา 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ 5) 

ภาพรวมของการจัดการเรยีนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไป 

ตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรอืไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองให 

เหตุผลและขอเสนอ แนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวชิาดังกลาวในครั้งตอไป 

รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาต้ังแตเริ่มเรยีนจนส้ินสุด ปญหา 

ในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของ 

นักศึกษา/หวัหนาภาค/หรอืผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การ 

วางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและ 

พัฒนารายวชิา โดยมีหวัขออยางนอยตามแบบ มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 



มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

  ประกอบดวย 6 หมวด 

 

 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเปรยีบเทียบกับแผนการสอน 

 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

  

  



การจดัทํารายงานผลการดําเนินการรายวชิา 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ 6) 

การรายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียด 

ของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการ 

ปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกจิศึกษาในครัง้ตอไป รายงาน นี้จะครอบคลุมถึงการ 

ฝกประสบการณภาคสนามต้ังแตเริ่มจนส้ินสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและส่ิงอํานวยความสะดวก  

การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ /พนักงานพี่เล้ียง โดยมีหัวขอ 

อยางนอยตามแบบ มคอ. 6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ 



มคอ. 6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

  ประกอบดวย 6 หมวด 

 

 หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 หมวดที่ 2  การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม

 หมวดที่ 3  ผลการดําเนินการ  

 หมวดที่ 4  ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 

 หมวดที่ 5  การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 

 หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง  



รายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรของแตละปการศึกษา (มคอ 7) 

รายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา เพือ่ใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยทุธ 

การสอน กลยทุธการประเมินผลและแกไขปญหาอปุสรรคทีเ่กิดขึ้นและหากจําเปน 

จะตองปรบัปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 

การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเมือ่ครบรอบหลักสูตร (มคอ 7) 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ 

หลกัสูตรในภาพรวมวา บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม นําผลการ 

วิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ 7  



มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

  ประกอบดวย 9 หมวด 

 หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 หมวดที่ 2  ขอมูลเชิงสถิติ  

 หมวดที่ 3  การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร  

 หมวดที่ 4  ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร  

 หมวดที่ 6  สรุปการประเมินหลักสูตร 

 หมวดที่ 7  คุณภาพการสอน 

 หมวดที่ 8  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู  

           ประเมินอิสระ 

 หมวดที่ 9  แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 



การทวนสอบมาตรฐาน 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใด ๆ เชน การสังเกต การตรวจสอบ  

การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจนวา ส่ิงที่กําหนดข้ึนนั้นไดมี 

การดําเนินการและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค 

ตัวอยางของการทวนสอบ ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษ 

คําตอบ งานที่รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาหรือผูสําเร็จ 

การศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคคลภายนอก  

สถาบันอาจกําหนดกลไก กระบวนการข้ึนเองเพื่อใหมั่นใจวารักษามาตรฐาน 

ไวไดอยางสม่ําเสมอ 



ความสมัพันธของกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

มคอ. 1 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

มคอ. 2 

หลักสูตร 

มคอ. 3 

มคอ. 3 และ 4 

รายละเอียดของรายวิชา/ 

ประสบการณภาคสนาม 

มคอ. 3 

มคอ. 4 

คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค; 

ทักษะ 6-7; Curriculum mapping 

จัดทําแผนตอบสนองเปาประสงค 

ทักษะภาระหนาท่ีท่ีตาม 

mappingลงรายวิชา 

มคอ. 5 และ 6 

ผลการดําเนินการรายวิชา/ 

ประสบการณภาคสนาม 

มคอ. 5 

แนวดําเนินการ 

มคอ. 6 

มคอ. 7 

ผลการดําเนินการหลักสูตร 

รายงานผลการดําเนินการ 

เมื่อครบวงรอบหลักสูตร 

แนวทวนสอบ 

มคอ. 5 



รายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ 

      วางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน 

      คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

     ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค 

     การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 



รายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังปการศึกษา 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 

      ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน 

      ในแตละปการศึกษา 



รายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ 

     ประเมินผลการเรียนรู  จากผลการประเมินการดําเนนิงานที่รายงานใน  

     มคอ.7 ปที่แลว 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการ 

     เรียนการสอน 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง 

     นอยปละหนึ่งครั้ง 



รายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา 

       วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคณุภาพ 

       หลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5  

      จากคะแนนเตม็ 5.0 



รายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการที่บรรลุ 

ตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ได 

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการ 

ประเมินผานคือ มีการดําเนนิงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตวั 

บงช้ีผลการดําเนนิงานทีร่ะบุไวในแตละป 



การเผยแพรหลักสูตร TQF/กํากับ: สกอ. 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

สกอ. เปนองคกรกํากับ ดูแล และประเมินผลการจัดการศึกษา 

เผยแพรหลักสูตร  



การดําเนินการหลักสูตรตามกรอบ TQF 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

ระดับคณะ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 2553 

 มคอ 2, 3, 5, 7 (2 รอบ) 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 2554 

 มคอ 2, 3, 5, 7 (1 รอบ) 

หลกัสูตรอืน่ ๆ (มคอ 2) 

 ผานสภามหาวทิยาลยั  

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (กายภาพบําบดั) 

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ) 



การดําเนินการหลักสูตรตามกรอบ TQF 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

ระดับคณะ 

หลกัสูตรอืน่ ๆ (มคอ 2) ผานสภามหาวทิยาลยั  

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) 

 ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในมนุษย) 

 ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในมนุษย) นานาชาติ 

 ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย)  



การดําเนินการหลักสูตรตามกรอบ TQF 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัย ในสวนท่ีเกี่ยวของกับคณะ 

กําหนดแนวทางปฏิบัติตาง ๆ  เกี่ยวกับหลกัสูตรตามกรอบ TQF 

 (ศึกษาไดจาก http://tqf.kku.ac.th) 

จัดทําโปรแกรมบันทึกขอมลู TQF online ทัง้ระบบ 

 สํานักนวัตกรรม ฯ และสํานักบริหารวิชาการ รวมกนัดําเนินการปอน 

 ขอมูล มคอ 2 

ตรวจสอบการดําเนินงาน TQF ระดับหลักสูตร ผานขอมูล Online 

http://tqf.kku.ac.th/


การดําเนินการหลักสูตรตามกรอบ TQF 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

คณาจารยในคณะตองปรบัตัวเขากับระบบ TQF ทุกระดับอยางไร  

ตระหนักถงึแนวทาง TQF คือ แนวทางระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลกัสูตร 

บทบาทขององคกรตอ TQF 

 คณะกรรมการประจาํคณะ กํากับดูแลระบบ TQF ทั้งระบบ 

 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

  กํากับ ดูแล การดําเนินหลักสตูรระดับปริญญาตรี หรือ บัณฑิตศึกษา 

  ตามกรอบ TQF 

 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  กํากับ ดูแล ติดตาม จัดทํารายงาน มคอ 7 



การดําเนินการหลักสูตรตามกรอบ TQF 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

คณาจารยในคณะตองปรบัตัวเขากับระบบ TQF ทุกระดับอยางไร  

บทบาทขององคกรตอ TQF 

 กลุมวิชา  

  กํากับดูแล การจัดทาํ มคอ 3 และการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง

  กับ มคอ 2, มคอ 3 และรายงาน มคอ 5 ทีเ่กีย่วของกบักลุมวิชา 

 อาจารยประจําวิชา 

  ประสานงานกับคณาจารยผูรวมสอน จัดทํา มคอ 3 ประจําภาค/ป 

  การศึกษา และจัดทํารายงาน มคอ 5 

 คณาจารยทุกทาน 

  รวมจัดทํา มคอ 3 และบันทึกการเรียนการสอนรายช่ัวโมง/สัปดาห 



มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) คือระบบคุณภาพระดับหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

มคอ. 1 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

มคอ. 2 

หลักสูตร 

มคอ. 3 

มคอ. 3 และ 4 

รายละเอียดของรายวิชา/ 

ประสบการณภาคสนาม 

มคอ. 3 

มคอ. 4 

คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค; 

ทักษะ 6-7; Curriculum mapping 

จัดทําแผนตอบสนองเปาประสงค 

ทักษะภาระหนาท่ีท่ีตาม 

mappingลงรายวิชา 

มคอ. 5 และ 6 

ผลการดําเนินการรายวิชา/ 

ประสบการณภาคสนาม 

มคอ. 5 

แนวดําเนินการ 

มคอ. 6 

มคอ. 7 

ผลการดําเนินการหลักสูตร 

รายงานผลการดําเนินการ 

เมื่อครบวงรอบหลักสูตร 

แนวทวนสอบ 

มคอ. 5 



Thank you! 

Contact Address:  
Prof. Somchai Doe  
Tel: 
Email:  
www.kku.ac.th  
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