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แนวทางการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

โดย
นิภาพรรณ  แกนคง

ผอํานวยการกลมพัฒนามาตรฐานอดมศึกษาผอํานวยการกลมพัฒนามาตรฐานอดมศึกษาผูอานวยการกลุมพฒนามาตรฐานอุดมศกษาผูอานวยการกลุมพฒนามาตรฐานอุดมศกษา
ผูประสานงานโครงการผูประสานงานโครงการTQF:HEdTQF:HEd  ระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สกอสกอ..

หัวขอการบรรยาย

๑.   แนวโนมการจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษาของนานาชาติ

่๒. TQF เครื่องมอืการนาํนโยบายสูการปฏิบัติ

๓.  วงจรคุณภาพของ TQF และการรวมมือของทุกฝาย

๔.  หลักการจัดทําหลักสตูร/รายวิชา/การรายงานผลของ TQF



9/11/2012

2

การเคลื่อนไหวในตางประเทศการเคลื่อนไหวในตางประเทศ

ประเทศตางๆในทวีปยุโรป
• Bologna processg p
• European Qualifications Framework (EQF)
• National Qualifications Framework (NQF)

ประเทศอื่นๆ เชน อัฟริกาใต มาเลเซีย ฟลิปปนส ฮองกง 
                            ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฟจิ ประเทศไทย เปนตน

3

สหรัฐอเมริกา มุงเนน Learning Outcomes

เปาหมายสําคัญ

1. Mobility

2. Credit transfer

3. Life Long Learning

4. Mutual Recognition
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ผูนําอาเซียนไดตกลงรวมกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีจุดมุงหมายที่จะบูรณาการความเปนประชาคม 
ASEAN ในเสาหลักดานตางๆ 3 ดาน ดังนี้ 

ื ่

กรอบขอตกลงของ กรอบขอตกลงของ ASEANASEAN

1. ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซียน (ASEAN Policy Security Community: APSC)

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)

จุดเนนของอาเซียนจุดเนนของอาเซียน

ื ่ ื้คือ การสรางอาเซียนใหเปนประชากรทีมีความเอืออาทรตอกัน รวมกันแบงปน          
มีวิสัยทัศน และอัตลักษณเดียวกัน และเพื่อเปนประชาคมเดียวกัน 

UNESCO กําลังจัดทํา ASEAN Regional Qualifications Framework

โดยสภาการศึกษาเปนผูประสานงานขอมูลของประเทศไทย

Asia – Pacific Regional Convention 
on the Recognition of Qualifications in Higher Education

1. มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ทางดานความรู และทักษะในการ
ทํางานของบัณฑิต รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life long learning) 

2  เนนกระบวนการประเมินที่โปรงใส ชัดเจน โดยใหมีระบบการประกันคณภาพทั้งในระดับ2. เนนกระบวนการประเมนทโปรงใส ชดเจน โดยใหมระบบการประกนคุณภาพทงในระดบ
หลักสูตร สาขาวิชา และกระบวนการเรียนการสอน 

3.  เนนการมีศูนยขอมูลอุดมศึกษาระดับชาติ (Higher Education National Information 
Center) ใหเปนแหลงคนควาหาขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการประเมินและรับรอง
คุณวุฒิ

4  สงเสริมการจัดทํา Di l  S l t เพื่อการเคลื่อนยายของนักศึกษาแล การรับรอง4. สงเสรมการจดทา Diploma Supplement เพอการเคลอนยายของนกศกษาและการรบรอง
คุณวุฒิ

7. มุงใหเกิดเครือขายในกลุมประเทศสมาชิกที่จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยาง
สม่ําเสมอเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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An Agreement on the Recognition of Qualifications 
within the Asia-Europe -ASEM

1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําอนุสัญญาในภูมิภาคยุโรป
วาดวยการรับรองคุณวุฒิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งกันและ
ั   ใ ี่ ีใ ั ึกัน และสรางความเขาใจทีดีในระบบการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกเอเชีย-ยุโรป ( ASEM)

2. เพื่อจัดทํา (ราง) อนุสัญญาวาดวยการรับรองคุณวุฒิของประเทศ
ในกลุม ASEM

่ ่3. เพื่อสงเสริมการเคลื่อนยายนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศในกลุม ASEM 

SS

How to Learn

Methods
&

OutcomeOutcome

SupportSupport

InputInput

8

&
Strategies

ที่มา :  ศาสตราจารยภิรมย กมลรัตนกุล ในการประชุมหารือ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
18 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี กทม.
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Learning outcomes are the basic building 
blocks of the Bologna education reform 
(bottom-up reform)

Learning outcomes: statements of  
what a learner is expected to know, 
understands and is able to do   
Represent part of a paradigm change   
to learner-centred learning    
Provide a clear focus on what     
students achieve + focus on   
teaching-learning-assessment   
relationship (cathartic change) relationship (cathartic change) 
Lead to better qualifications and   
an improved student experience
Can be subject specific or transversal
Underpin all the Bologna reforms …

Source: Mr.Stephen Adam, OHEC’s DIRECT Project

กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ การเรียนรูทักษะในการ

ความสําคัญของผลการเรียนรู ความสําคัญของผลการเรียนรู ((Learning Outcomes)Learning Outcomes)

ตลอดชีวิต

ระบบหนวยกิต
การประกัน
คุณภาพ

ทํางาน

ผลการเรียนรูผลการเรียนรู

การเคลื่อนยาย
(นักศึกษา อาจารย 
และบุคลากร)การรับรอง

คุณวุฒิ

การพัฒนา
หลักสูตร 

(เนนผูเรียน
เปนสําคัญ)
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ALASKA (USA)

GREENLAND

ICELAND
SWEDEN

FINLAND RUSSIA

ปรากฏการณ NQF ท่ีเกิดขึ้นกบัการศึกษาของประเทศตางๆ

UNITED STATES of AMERICA

CANADA

MEXICO

COLOMBIA

VENEZUELA

BRAZIL
PERU

HONDURAS

NICARAGUA

ECUADOR

GUYANA

SURINAME
FRENCH
GUIANA

COSTA RICA

PANAMA

GUATEMALA

CUBA

UNITED
KINGDOM

REPULIC OF
IRELAND

NORWAY

DENMARK

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

POLAND
BELARUS

GERMANY

CZECH
REPUBLIC

NETHERLANDS

BELGIUM

FRANCE

SPAIN

PO
R

TU
G

AL

SWITZ.

AUSTRIA

SLOVAKIA

HUNGARY

ROMANIA

BULGARIA

ITALY

UKRAINE

TURKEYGREECE

SYRIA

IRAQ

SAUDI
ARABIA

YEMEN

OMAN
UAE

EGYPTLIBYA

ALGERIA

MOROCCO TUNISIA

WESTERN SAHARA

MAURITANIA
MALI

NIGER CHAD
SUDAN

ETHIOPIA

SOMALIA
UGANDA

SENEGAL

GUINEA

LIBERIA

COTE
D’IVOIRE

BURKINA

GHANA

NIGERIA

CAMEROON

CENTRAL
AFRICAN REPUBLIC

GABON CONGO
DEMOCRATIC
REPUBLIC OF

CONGO

KENYA

TANZANIA

ANGOLA

KAZAKHSTAN

GEORGIA

IRAN

UZBEKISTAN

TURKMENISTAN

AFGHANISTAN

KYRGYZSTAN

TAHKISTAN

PAKISTAN

INDIA

CHINA

NEPAL

MYANMAR

THAILAND

SRI
LANKA

MONGOLIA

NORTH
KOREA

SOUTH
KOREA JAPAN

TAIWAN

CAMBODIA

LAOS

VIETNAM

PHILIPPINES

MALAYSIA

INDONESIA
PAPUA

NEW GUINEA

11

BOLIVIA

PARAGUAY

ARGENTINA

URUGUAY

CHILE

ZAMBIA

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBABWE

REPUBLIC
OF SOUTH

AFRICA

MADAGASCAR

AUSTRALIA

NEW
ZEALAND

ท่ีมา : http://www.adeanet.org/adeaPortal/adea/Biennale%202008/Documentation/Powerpoints%20Biennale/Presentations%20Session%207/Session% 
207%20presentation%201.%20SAMUELS%20Joel%20ENG.ppt#256,1,A Critical Reflection on Qualifications Frameworks and Possible   
Future Directions

TQF: เครื่องมือในการนํานโยบายการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติ
สกอ. สถาบันการศึกษา

แผนพัฒนาสถาบันรัฐธรรมนญแหงราชอาณาจักรไทย

แผนอุดมศึกษาศึกษาระยะยาว

อุดมศึกษา

นโยบายผูบริหาร

แผนปฏิบัติการ
สถาบันอุดมศึกษา

รฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย
พรบ. การศึกษาแหงชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ปรัชญาการศึกษา

1212
ดัดแปลงจาก รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ ในการประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 มศว.

เกณฑมาตรฐานหลักสตูร

หลักสูตร
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TQF: เครื่องมือในการนํานโยบายการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติ
สกอ. สถาบันการศึกษา

แผนพัฒนาสถาบันรัฐธรรมนญแหงราชอาณาจักรไทย

แผนอุดมศึกษาศึกษาระยะยาว

อุดมศึกษา

นโยบายผูบริหาร

แผนปฏิบัติการ
สถาบันอุดมศึกษา

รฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย
พรบ. การศึกษาแหงชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ปรัชญาการศึกษา

TQF Program Spec.

1313
ดัดแปลงจาก รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ ในการประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 มศว.

เกณฑมาตรฐานหลักสตูร

หลักสูตร
TQF

TQF สาขา

g p
Course Spec.
Field Experience Spec.
และรายงานตาง ๆ

Employability Skills  (Australia)
Personal Attributes

– Loyalty
– Commitment

Key Skills
– Communication 

Team work – Honesty and Integrity
– Enthusiasm
– Reliability
– Common sense
– Confidence

– Team work 
– Problem solving 
– Initiative and enterprise
– Planning and organizing
– Self-management

14

– Sense of humour
– Capacity to deal with 

stress
– Motivation
– Adaptability

g
– Independent learning 

skills
– Technology skills



9/11/2012

8

Employability Skills  (US)
Affective Skills/Traits

– Dependability/Responsibility
– Positive attitudes 

Basic
– Oral communication
– Reading/understand– Conscientiousness, 

punctuality 
– Interpersonal skills, teamwork
– Self confidence, positive self 

image
– Enthusiasm, motivation

Reading/understand
– Basic Arithmetic
– Writing

Higher Order/Thinking
– Problem solving
– Learning skills 

15

– Self discipline, self 
management

– Honesty, integrity
– Ability to work without 

supervision

– Learning skills 
– Creative innovative thinking
– Decision making

มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) 

ของคุณวุฒิทุกระดับในประเทศไทย
1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)

2.  ดานความรู (Knowledge)

3   ดานทักษะทางปญญา (C iti  Skill )3.  ดานทกษะทางปญญา (Cognitive Skills)

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

     (Interpersonal Skills and Responsibility)

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

16

                 บางสาขาวิชาอาจเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of 
Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาตองการใหบัณฑิตของสาขาวิชามีมาตรฐาน
ผลการเรียนรูมากกวาหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นก็สามารถกําหนดเพิ่มเติมได
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Tuning Higher Education in the worldTuning Higher Education in the world
Bangkok, 4th of July 2012

Tuning list of key questions:
1. Degree profile

2. Learning outcomes – progression and coherence of the program 
and its courses, subject –specific and generic competences 
covering knowledge, understanding, skills, abilities, and values.

3. Competences – comparable and compatible with European 
reference points relative to the subject area.

4. Level – EQF and NQF.

5. Credit and Workloads

6. Resources 7. Monitoring 8. updating

9. Sustainability and responsibility

10. Organization and Information   - Diploma Supplement
Source: Tuning Education Structures in Europe; An Introduction, 2nd edition February 2008

Results
Academics

s

Graduates EmployersAcademics
RankingRankingRanking

1st Basic General

Source: Julia González, University of Deusto, Joint 
General Coordinator, Bangkok, 2nd of July 2012

R
an

ki
ng

om
pe

te
nc

es 1st. Basic General 
Knowledge

4th. Computing Skills 4th. Interpersonal Skills

6th. Interpersonal Skills

C
o

16th. Computing Skills

14th. Interpersonal Skills

12th. Basic General 
Knowledge

12th. Basic General 
Knowledge
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Malaysian  Qualifications  Framework (MQF)*
MQF emphasizes eight domains of learning outcomes, 

which are significant for Malaysia:

1. knowledge;

2. practical skills;

3. social skills and responsibilities;

4. values, attitudes and professionalism;

5. communication, leadership and team skills;

19

, p ;

6. problem solving and scientific skills;

7. information management and lifelong learning skills; and

8. managerial and entrepreneurial skills; 
*จาก  Roadshow MQA 2008: 16 October – 13 November 2008

ปจจัยสูความสําเร็จ
TOF  มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) ของ
ผูเรียนเปนสําคัญ  จึงมีกระบวนการที่ทําใหม่ันใจวาผูเรียนบรรลผุล
มาตรฐานผลการเรียนรตามที่กําหนดไว  คอืมาตรฐานผลการเรยนรูตามทกาหนดไว  คอ

1.  การออกแบบและวางแผนการจัดหลักสูตร
2.  กลยุทธการเรียนการสอน
3.  การวัดและประเมินผล
4.  การกําหนดใหทวนสอบสัมฤทธิผลของผเรียน

20

4.  การกาหนดใหทวนสอบสมฤทธผลของผูเรยน
5.  การรายงานผลการดําเนนิการอยางสม่าํเสมอ
6.  การประเมินความเห็นของผูใชบัณฑิต
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ึ ิ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ..ศศ..๒๕๔๒ ๒๕๔๒ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม และที่แกไขเพ่ิมเติม ((ฉบับที่ ฉบับที่ ๒๒) ) พพ..ศศ..๒๕๔๕ ๒๕๔๕ กบั กบั TQFTQF

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ ๑ : 
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงคท้ังในฐานะพลเมือง
และพลโลก คนไทยเปนคนเกง 
คนดี และมีความสข

มาตรฐานที่ ๒ : 
แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู ท่ี
มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ และการ
บริหารโดยใชสถานศึกษา
เปนฐาน

มาตรฐานที่ ๓ :  
แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/
สังคมแหงความรู การสรางวิถีการ
เรียนรูและแหลงการเรียนรูให
เขมแข็ง

ระดับนโยบาย

คนด และมความสุข เปนฐาน เขมแขง

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
สกอ.

มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

สพฐ.

มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพฐ.

มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา

สอศ.

มาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนร

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

ระดับนโยบาย

ู

ระดับกา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

ารนําไปสูการปฏิบัติ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาที ่๑

มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวิชาที่ ๒

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาที่ ๓

รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)   
ในแตละสาขาวิชาของสถาบันฯตางๆ

สกอ.

ม/ส
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จุดเนนของ TQF

• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูในภาพ
 ี่ ี ี ไ ใกวางของบณัฑิตทีเทียบเคียงไดในระดับชาติ และระดับสากล

• มาตรฐานคณุวุฒิสาขา (มคอ.1) มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรู
ของบณัฑิตที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเอกลักษณในสาขา
เพิ่มเติม

๕ ปสกอ
.

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
                  ตางๆ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑกําหนดชื่อปริญญา
หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอื่น ๆ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ิ ั

ประกาศ ศธ. เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ .พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ กกอ. เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

มคอ.๑

รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

รายละเอียดของรายวิชาและภาคสนาม/
ฝกงาน (ถามี)

(Course + Field Experience 
Specifications)

กระบวนการเรียนการสอน
(ทีท่ําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

รายงานรายวิชา
(Course Reports) 

 รายงานประจําภาค
/ประจําปการศึกษา   
(Semester/Annual Programme   

Report)  

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา เสนอเสนอ
สภา

สถาบัน
อนุมัตเิสนอ
สกอ.

รับทราบ
หลักสูตร
และ

บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

มหาวิทยาลัย

ติดตาม
การดําเนินการ
ตาม TQF

ใช

ไม
ใช

๑

๑ ป มคอ.๒

(มคอ.๓-๔)

(มคอ.๕-๖)

(มคอ.๗)

2424

Teaching Unit
(POD Network)การวัดและประเมินผล

มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต

การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ

ได
มาตรฐาน 

TQF

กก.อ.กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง๑
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PLAN: Design or revise 
business process components 

to improve results

“Think first, then do”, because thinking is less costly than 
doing. (i.e. Work Smarter, Not Harder)

to improve results 
DO: Implement the plan and 

measure its performance 
CHECK: Assess the 

measurements and report the 
results to decision makers 
ACT: Decide on changes 

25

g
needed to improve the process 

Deming's PDCA cycle can be 
illustrated as follows:

ที่มา: รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ การบรรยาย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วันที่ 25 เม.ย.2552     
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเกต็

แบบ มคอแบบ มคอ. . ๑ ๑ --  ๗๗
ตนแบบตางๆที่เกี่ยวของกับ TQF        

มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ... สาขา/สาขาวิชา......              
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร                                             
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา                                               
มคอ ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม                     

26

มคอ.๔ รายละเอยดของประสบการณภาคสนาม                     
มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา                        
มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร



9/11/2012

14

การปฏิบัติตามแบบ มคอ.1-7

มคอ.1    มคอ.2    มคอ.3    มคอ.4    มคอ.6    มคอ.7   มคอ.5

ผูดําเนินการ

สกอ.รวมกับ
คณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขา 

-คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
-อาจารยผูรับผิด
ชอบหลักสูตร
-จัดทํากอนขอ

-อาจารย
ผูสอน
-จัดทํากอน
เปดสอน

-อาจารย
ผูดแูลการฝก
งาน/สหกิจ
ศึกษา

-อาจารย
ผูสอน
-จัดทําเมือ่
สอบเสร็จ

-อาจารย
ผูดแูลการ
ฝกงาน/
สหกิจศึกษา

-อาจารย
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร
-จัดทําเมือ่

27

ผูใชบัณฑติ
และผูแทน
องคกร
วิชาชีพ 
(ถามี)

-จดทากอนขอ
อนุมัติตอสภา
สถาบันอุดมศึกษา
-เปน มคอ. เพียง
ฉบับเดียวที่สง 
สกอ.

-จัดทํากอน
เปดสอน

ส้ินในแต
ละภาค

-จัดทําเมือ่
เสร็จส้ิน
การฝกภาค
สนาม

ส้ินปการศกึษา
/ส้ินภาค
การศึกษา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (ตอ)

รายวิชา
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข 

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

123325    การแปรรูปอาหาร

ชั้นสูง • o • o •• o ••• •• •• •••• o

123331    ปฏิบัติการเฉพาะหนวย

ทางวิศวกรรมอาหาร
o o •• o • o o o o o o ••• • o • o o o • o •

2828
ท่ีมา : แบบ มคอ.๒ รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ม.สหศาสตร

84

123341   หลักการควบคุมคุณภาพ ••• o o • o •• o o o o • • • o o o • o o ••

123342   คุณภาพและอายุการเก็บ

ของอาหาร
o ••••• o o • o o •••••• o • o o o o •
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1 2

Core Clusters in Civil Engineering

Design & Analysis
Construction

Project 
Management

Source: Julia González, University of 
Deusto, Joint General Coordinator, 
Bangkok, 2nd of July 2012
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Civil Engineering Meta Profile

P j t Professionalism

Critical 
Thinking &

CriticaDesign & 
Analysis

Constructio
n

Project 
Management

Professionalism

Communication

Thinking & 
Synthesis

Creativity

y

Leadership

Management
Regulations

Source: Julia González, 
University of Deusto, Joint 
General Coordinator, 
Bangkok, 2nd of July 2012

สิ่งสําคัญใน มคอ.3

• ผูสอนควรเขียน Learning Outcomes ใน มคอ.3 ท่ีตรงเปาหมายและ
สอดคลองกับท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 เพราะ TQF เนนการพัฒนาผเรียนสอดคลองกบทกาหนดไวใน มคอ.2 เพราะ TQF เนนการพฒนาผูเรยน
เปนหลัก

• สรางกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ Learning Outcomes 
ท่ีกําหนด

• กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ท่ีสอดคลองกับ Learning g
Outcomes ท่ีกําหนด เพื่อใหม่ันใจวานักศึกษาประสบความสําเร็จตามที่
มุงหวงั โดยแสดงออกไดถึงพฤติกรรมการเรียนรูท่ีสามารถวัดได เชน 
อธิบายได ลงมือทําได สาธติได วางแผนได นําเสนอได ประยุกตได สราง
สิ่งใหมๆ ได ฯลฯ
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Original Domain New Domain

E al ation Creating

Bloom’s Revised Taxonomy

• Evaluation

• Synthesis

• Analysis

• Application

• Creating

• Evaluating

• Analyzing

• Applying

33

Application

• Comprehension

• Knowledge

Applying

• Understanding

• Remembering
ท่ีมา: http://www.nwlink.com/~Donclark/hrd/bloom.html

A Comparison of Poorly and Well Stated Outcomes

• Students will understand 
Erikson’s developmental 
stages.

• Students will identify and 
summarize each of Erikson’s 
stages of development.

• Students will be familiar with 
the major sociological 
perspectives and how they 
relate to their daily lives.

• Students will develop the 

• Students will describe each of 
the major sociological 
perspectives and will illustrate
how each perspective relates to 
events in their daily lives.

skills necessary for 
conducting research in the 
natural sciences.

• Students will design, conduct, 
and analyze a research project 
using appropriate scientific 
theory and methodology

Source: A Workshop Hosted by: The College of Arts and Science, the Thompson Center for Learning and Teaching, and the Assistant Provost for Assessment and Institutional 
Accreditation, December 1, 2006 University of Michigan-Flint
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Course Outcome Statement: Example

(X) EXPLICIT 

Program Outcome: Outcome 5 / Problem Solving – Critical 
ThinkingThinking

Course Outcome (CUST 2370): 

1. highlight a variety of 
perceptions that people have 
held through the ages

4. understand relationships in 
time and space that are 
important for sound reasoning

You will find that studying civilization will enable you to:

35

held through the ages

2. show the options that 
individuals have used 
historically in making 
decisions and solving problems

important for sound reasoning

5. illustrate with examples the 
roles of process, comparison 
and causation in history.

Source: Nuria M. Cuevas, Ph.D., Marvin D. Feit, Ph.D., Norfolk State University, Curriculum Mapping: 
Roadmap for Curriculum Coherence and Student Achievement Southern Connecticut State University, March 4, 2011

Course Outcome Statement: Example

(M) IMPLICIT 

Program Outcome: Outcome 1 -- Communication

Course Outcome (HIST 1302): 

Students will be able to discuss the evolution of twentieth-
century American foreign policy and the influences which have 
shaped those policies in order to develop historical viewpoints 
which they can articulate and defend.

36

which they can articulate and defend.

Source: Nuria M. Cuevas, Ph.D., Marvin D. Feit, Ph.D., Norfolk State University, Curriculum Mapping: 
Roadmap for Curriculum Coherence and Student Achievement Southern Connecticut State University, March 4, 2011
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Course-Level
Learning

Alignment within a Given Course

Learning
Outcomes

Teaching and AssessmentsTeaching and 
Learning Activities of Student

Learning

Source: The College of Arts and Science, the Thompson Center for Learning and Teaching, and the Assistant Provost for AssessmSource: The College of Arts and Science, the Thompson Center for Learning and Teaching, and the Assistant Provost for Assessmentent and and 
Institutional Accreditation December Institutional Accreditation December 11, , 2006 2006 University of MichiganUniversity of Michigan--FlintFlint

แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา

รายละเอียดของรายวิชา  หมายถึง  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต
ละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผน
ไวในรายละเอียดของหลักสตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนไวในรายละเอยดของหลกสูตร ซงแตละรายวชาจะกาหนดไวอยางชดเจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการ
ปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ  ที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาให
ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล
ในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากนี้
ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
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แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา (ตอ)

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

รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)
• ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. จํานวนหนวยกิต       บรรยาย-ปฎิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียนรายวิชานี้
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite) (ถามี) 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอม  (co-requisites) (ถามี) 
๘. สถานที่เรียน
๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชาุ ุ

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้
หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เชน เพิ่มการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยสารสนเทศ  หรอ  web based  การเปลยนแปลง
เนื้อหาของรายวิชาซึ่งเปนผลจากงานวิจัยใหมๆ ในสาขา 

รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)

หมวดที ่๓ สวนประกอบของรายวิชา
๑. คําอธิบายรายวิชา ตามที่ระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศึกษา

๓.  จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ
แกนักศึกษาเปนรายบคคลแกนกศกษาเปนรายบุคคล
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รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนกัศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซ่ึ

่ตองสอดคลองกับที่ระบุไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการ

เรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้

๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกบัความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานกัศึกษา

๒ คําอธิบายเกี่ยวกบัวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือ
ทักษะในขอ  ๑ 

๓ วิธีการที่จะใชวดัและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อ
ประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานการเรียนรูแตละดานที่เกีย่วของ

รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)
๑.  คุณธรรม จริยธรรม      
 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา    ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู    

๑.๓  วิธีการประเมินผล            
๒   ความร   ๒.  ความรู   

๒.๑   ความรูท่ีจะไดรับ                      ๒. ๒ วิธีการสอน         ๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓.  ทักษะทางปญญา      

 ๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา     ๓.๒ วิธีการสอน        ๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔. ๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา             
        ๔.๒ วิธีการสอน                 ๔.๓   วิธีการประเมินผล           
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
   ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา            
  ๕.๒ วิธีการสอน             ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑.  แผนการสอน

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน

๑.  ตําราและเอกสารหลัก

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

หมวดที่ ๗ การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

๒. กลยุทธการประเมินการสอน

๓. การปรับปรุงการสอน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

๕ ํ ิ ป ั ป ป ิ ิ๕. การดาเนนการทบทวนและการวางแผนปรบปรุงประสทธผลของ
รายวิชา
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แบบ มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา (Course Report) หมายถึง รายงาน

ผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียน
เกี่ยวกบัภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนๆ
อยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม 
และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะ
ครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จาํนวนนักศกึษาตั้งแตเร่ิมเรียนจนสิ้นสุด 
ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการปญหาในดานการบรหารจดการและสงอานวยความสะดวก การวเคราะหผลการ
ประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการ
สํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผู
ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

แบบ มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา (ตอ)

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมลูท่ัวไป

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ

หมวดที่ ๕ การปร เมินรายวิชาหมวดท ๕ การประเมนรายวชา

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
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แบบ มคอ. ๓ เปรียบเทียบกบั มคอ. ๕  รายละเอียดของรายวิชา (ตอ)

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป หมวดที่  ๑ ขอมูลทั่วไป

หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค                -

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการดําเนินการ                -

หมวดที่ ๔  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา                -

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล หมวด ๒  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับ 

             แผนการสอน

หมวด ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของ 

             รายวิชา

หมวด ๔  ปญหาและผลกระทบของการดําเนินการ

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน หมวด ๕  การประเมินรายวิชา

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ 

              ของรายวิชา

หมวด ๖  แผนการปรับปรุง

21st century skills: Rethinking How Students Learn

ท่ีมา: James Bellanca, Ron Brandt. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. United States of America: 
Solution Tree Press, 2010. pp. xv
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TQF 

กับ

การพัฒนาทางวิชาการของอาจารย

กบ

5151

ประกาศ ก.พ.อ.

เร่ือง

หลักเกณฑ และวิธกีารพิจารณาแตงตั้งบุคคล

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2)

52

( )

พ.ศ. 2550

52



9/11/2012

27

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ..............................................

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ดํารงตําแหนง ผศ และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดงักลาวมาแลวไมนอยกวา 3 ปดารงตาแหนง ผศ.และปฏบตหนาทในตาแหนงดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 3 ป

2.  ผลการสอนผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารและมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสาร
คําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ...........................................................
...............................................................................................

3.  ผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการ........................................................................................
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     ....................................................................................................................
4.  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชา

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.
      เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

๕.  แนวทางการประเมินผลการสอน
หลักเกณฑ

ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนวาวาผูขอกําหนด
่ตําแหนงทางวิชาการ มีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน  โดยโดย

ใชแนวทางในการประเมิน ดังตอไปนี้ใชแนวทางในการประเมิน ดังตอไปนี้
๑๑.  .  มีการมีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ  เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามเพื่อใหผลการสอนเปนไปตาม

จุดมุงหมายที่วางไว โดยเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน จุดมุงหมายที่วางไว โดยเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน ((คํานิยาม  คํานิยาม  
รูปแบบ  การเผยแพร  ลักษณะคุณภาพ ตามตารางแนบทายรูปแบบ  การเผยแพร  ลักษณะคุณภาพ ตามตารางแนบทาย))

๒๒.  .  มีความสามารถมีความสามารถสอนใหผูเรยีนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอนในวิชาที่สอน
    ี ส ใี ส ใ ใช ิ ิ ีส    ื่ ใ   ี ิ ส ใื่ ใ   ี ิ ส ใ
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๓๓.  .  มความสามารถในการมความสามารถในการใชเทคนควธสอนตางๆ  เพอใหผูเรยนเกดความสนใจและเพอใหผูเรยนเกดความสนใจและ
ติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย  ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ  ติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย  ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ  
ใชคําถามเพื่อใหผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจนใชคําถามเพื่อใหผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน

๔๔.  .  มีความสามารถมีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่
เกี่ยวของ
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๕.  มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม

๖.  มีความสามารถจัดใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
ประสบการณตามความเหมาะสมประสบการณตามความเหมาะสม

๗.  มีความสามารถในการใชส่ือการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสม
เปนอยางดี

๘.  มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน

๙.  มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน

55

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ อาจกําหนดแนวทางในการประเมิน
เพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได โดยตองกําหนดใหชัดเจนและประกาศใหเปนที่ทราบ
ทั่วกันกอนการประเมิน

www.mua.go.th กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ


