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การบรรยายและอภิปราย

เร่ือง นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในแผนระยะยาว 15 ป

โดย

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ดร.จิรณี  ตนัติรัตนวงศ)

วันพฤหัสบดีท่ี 10 กรกฎาคม 2551
ณ หองประชุม 101-102 หอประชุมธํารง  บวัศรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1 :
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงคท้ังในฐานะพลเมือง
และพลโลก คนไทยเปนคนเกง 
คนดี และมีความสุข

มาตรฐานที่ 2 :
แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู 
ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ และ
การบริหารโดยใชสถานศึกษา
เปนฐาน

มาตรฐานที่ 3 :
แนวการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู/สังคมแหงความรู การสราง
วิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
ใหเขมแข็ง

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

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

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
สกอ.

ระดับนโยบาย

มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

สพฐ.

มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพฐ.

มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา

สอศ.
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มาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
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มาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต
มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอดุมศึกษา

ระดับนโยบาย
ระดับการนาํไปสูการปฏิบัติ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (NQF)

NQF
สาขาวิชาที่ 1

NQF
สาขาวิชาที่ 2

NQF
สาขาวิชาที่ 3

รายละเอียดของหลักสูตรแตละสาขาวิชา

รายละเอียดของรายวิชา

การดําเนินงานดานกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

คํานิยาม  : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (National 
Qualifications Framework or Higher Education) หมายถึง แนวคิดใน     
การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามที่มุงหวัง มีการกําหนดองคประกอบตาง ๆ 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว     
ซึ่งประกอบดวยกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังในแตละ
คุณวุฒิ โครงสรางและระดับข้ันของการศึกษา ชื่อปริญญา จํานวนหนวยกิต 
ระยะเวลาในการศึกษา และปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิจะเปนหลักใหสถาบันอุดมศึกษานําไปพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหบัณฑิตบรรลุกลุมมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละคุณวุฒิ และเปนกรอบท่ีผูบริหาร คณาจารย 
รวมทั้งผู ท่ีเกี่ยวของสามารถสื่อสารกับผูใชบัณฑิตและสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพถึงกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในแตละ
คุณวุฒิ
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ลักษณะของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

1. โครงสรางหลักของการจัด
การศึกษาและความตอเนื่อง
เชื่อมโยงของระดับตางๆ 
ของการศึกษาอยางเปนระบบ

2. ประมวลกฎ เกณฑ และระเบียบตางๆ ในการจัด   
การเรียนการสอนเขาไวในกรอบเดียวกัน  เชน       
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑการกําหนด        
ชื่อปริญญา หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
และอื่นๆ 

3. กลุมมาตรฐานผลการเรียนรู
(Domains of Learning) ที่คาดหวัง
จากบัณฑิต 

- คุณธรรม  จริยธรรม
- ความรู
- ทักษะและสมรรถนะตางๆ

4. เง่ือนไขสูความสําเร็จ
- ลักษณะของหลักสูตร 
(Program Specifications)

- กลยุทธการสอนของคณาจารย
- การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษา / บัณฑิต

- การประเมินหลักสูตรและพัฒนา

ยุทธศาสตรหลักของปจจัย 
สูความสําเร็จ 

- จัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและรายวิชา 

- กําหนดยุทธศาสตรการ
สอน การวัดและ
ประเมินผลนักศึกษาที่
มุงเนนมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามที่กําหนดใน 
NQF 

- ประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการดําเนินการ
และพัฒนา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
- ครู – อาจารย มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธกีารสอน 
นักศกึษามีการพัฒนาวิธกีารเรียนรู

- บัณฑติไดรับการสั่งสอน อบรม กลอมเกลาใหมี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะตางๆ 
ตลอดจนคณุลักษณะอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในกลุม
มาตรฐานผลการเรยีนรู เปนท่ีพึงพอใจของผูจางงาน
และสังคม  สามารถแขงขันในระดบัสากลได

- สถาบันอดุมศึกษามกีรอบในการพัฒนาหลกัสตูรและ          
จัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันได 

กรอบมาตรฐานฯ ตามระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ (NQF)

ระดับการนําไปสูการปฏิบัติ
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โครงสรางและระดับขั้นการศึกษาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

กลุมมาตรฐานผลการเรียนรู

ระดับการศึกษา
หนวยกิต
ข้ันต่ํา

การ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู
ทั กษะ 

เชาวนปญญา
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

การ
วิเคราะห
และการ
ส่ือสาร

1. อนุปริญญา (3 ป) 90 xx xx xx xx xx
2. ปริญญาตรี 120

150
180

xxx xxx xxx xxx

3. ประกาศนียบัตร  
บัณฑิต

24 หลัง          
ป.ตรี

xxxx xxxx xxxx xxxx

4. ปริญญาโท 36 หลัง 
ป.ตรี

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

5. ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง

24 หลัง
 ป.โ ท

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx6. ปริญญาเอก 48 หลัง 
ป.โ ท  หรือ 
72 หลัง 
ป.ตรี

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx

xxxx

ความสัมพนัธระหวางการศึกษาระดับตาง ๆ 
จํานวนหนวยกิตและกลุมมาตรฐานผลการเรียนรู
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การแนะแนวอาชีพ 
โปรแกรมการศึกษา
และสถานศึกษา

โควตา
ระบบ

Admission

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

O Net 
A Net

ชวงเก็บเก่ียว (20 + ป)

Mentoring
(10 ป)

ทุน

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

การเตรียม
ความเปนครู

การเริ่มสราง
ความเขาใจ
ในมิติวิชาชีพ

การพัฒนา
ความเปนครู

การพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม

การเพิ่มความเขาใจ
ในวิชาชีพ (Work
Attachment)

ความสามารถ
บริหารจัดการ
เบ้ืองตน

การเริ่มขัดเกลา
ทางสังคม

การพัฒนา
นักวิจัยรุนกลาง

ความสามารถบริหาร
จัดการชวงกลาง

(นบม. นบก. นบส.)

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

Brain 
Thrust

ครูอาวุโส
นักวิจัยอาวุโส
ผูบริหารอาวุโส
นักวิชาชีพอาวุโส

ครู นักวิจัย
 ผูบริหาร นักวิชาชีพ

รุนกลาง

กรอบคุณวุฒิ  การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน
ท่ีมา : ดร. กฤษณพงศ กีรติกร

การแนะแนวอาชีพ 
โปรแกรมการศึกษา
และสถานศึกษา

โควตา
ระบบ

Admission

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

O Net 
A Net

ชวงเก็บเก่ียว (20 + ป) Mentoring
(10 ป)

ทุน

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

Five Domains of Learning

การเตรียม
ความเปนครู

การเริ่มสราง
ความเขาใจ
ในมิติวิชาชีพ

การพัฒนา
ความเปนครู

การพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม

การเพิ่มความเขาใจ
ในวิชาชีพ (Work
Attachment)

ความสามารถ
บริหารจัดการ
เบ้ืองตน

การเริ่มขัดเกลา
ทางสังคม

การพัฒนา
นักวิจัยรุนกลาง

ความสามารถบริหาร
จัดการชวงกลาง

(นบม. นบก. นบส.)

การเพิ่มสมรรถนะ
ทางวิชาชีพและ
การจัดการระดับ
กลาง / สูง
(Shadowing,
Sabbatical)

การขัดเกลาทางสังคม
โดยประชาอาสา
และบรืการสังคม

Brain 
Thrust

ครูอาวุโส

นักวิจัยอาวุโส

ผูบริหาอาวุโส

นักวิชาชีพอาวุโส

กรอบคุณวุฒิ  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ท่ีมา : ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
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