การเชื่อมโยง TQF กับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนยการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education, TQF:HEd) เปนกรอบทีแ่ สดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่ง
ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระกับหนึ่งไปสูร ะดับที่สูงขึ้น การแบงสายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒซิ ึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ
ปริมาณการเรียนรูที่
สอดคลองกับเวลาทีต่ องใช ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ การเปดโอกาสในเทียบโอนผลการ
เรียนรูจากประสบการณ ซึง่ เปนการสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวติ รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจใน
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวา
สามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู
หลักการสําคัญของTQF
1. เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่
กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ ในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาสูก ารปฏิบตั ิในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม
2. มุงเนนที่ Learning Outcomes ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต
3. มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรือ่ งหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เขาไวดว ยกันและเชื่อมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน
4. เปนเครื่องมือการสือ่ สารทีม่ ีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมัน่ ใจในกลุมผูที่
เกี่ยวของ/มีสว นไดสว นเสีย เชน นักศึกษา ผูปกครอง ผูป ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งใน
และตางประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดวาจะพึงมี
5. มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทงั้ ในและตางประเทศ
โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายโดยมัน่ ใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผล
การเรียนรูต ามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจเปนที่พึงพอใจของนายจาง
6. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ

วัตถุประสงคของการดําเนินการ TQF นอกจากจะใหเปนไปตามหลักการสําคัญของ TQF ตามที่เสนอ
ขางตนแลว มีวัตถุประสงคอนื่ ที่สําคัญอีก ดังนี้
1. เพื่อเปนการประกันคุณภาพขัน้ ต่าํ ของบัณฑิตในแตละสาขา/สาขาวิชา หรือแตละคุณวุฒิ
2. เพื่อใหแตละสาขา/สาขาวิชามีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง โดยบัณฑิตในสาขา
สาขาวิชาเดียวกันของแตละสถาบันฯ มีคุณภาพไมตา่ํ กวาที่กาํ หนดไวในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับการศึกษา
ของสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ
3. เพื่อนําไปสูการลดขัน้ ตอน/ระเบียบ (deregulations) ในการดําเนินการใหกบั สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความเขมแขงและความพรอมในการจัดการศึกษา
โครงสรางและองคประกอบของ TQF
1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
2. มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) ของคุณวุฒขิ องประเทศไทย
3. มาตรฐานผลการเรียนรูข องแตละระดับคุณวุฒิ
4. ลักษณะของหลักสูตรในแตละคุณวุฒิ
5. จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
6. การกําหนดชือ่ คุณวุฒิ
7. การเทียบโอรความรูหรือประสบการณ
1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป)
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
2. มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) ของคุณวุฒิประเทศไทยมีอยางนอย 5 ดาน ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)
2. ดานความรู (Knowledge)
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility)
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical,
Communication and Information Technology Skills) ในบางสาขาวิชาอาจกําหนดมาตรฐานการ
เรียนรูใหมีมากกวา 5 ดานก็ได เชน บางสาขาวิชา เนนทักษะของการฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ก็จะเพิ่ม
มาตรฐานผลเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาตองการใช
บัณฑิตของสาขาวิชามีมาตรฐานผลการเรียนรูม ากกวาหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขาวิชาอืน่ ก็สามารถ
กําหนดเพิ่มเติมได
3. มาตรฐานผลการเรียนรูข องระดับที่ 2 ปริญญาตรี
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปญหาทางดานจริยธรรมและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของกับการ
ใชดุลยพินิจทางคานิยม ดวยวิถีทางที่คํานึงถึงความรูสึกของผูอนื่ ไดอยางสอดคลองกับคานิยมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แสดงออกถึงพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมในระดับสูงที่เกี่ยวของกับความ
ขัดแยงทางคานิยมและการจัดลําดับความสําคัญ แสดงออกถึงความซือ่ สัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ และบูรณา
การไดอยางสมดุลเหมาะสมระหวางวัตถุประสงคสวนบุคคลและวัตถุประสงคของกลุม เปนอยางที่ดตี อผูอนื่
มีภาวะผูน ําในการทํางาน ในกลุมตาง ๆ ในครอบครัว และชุมชน
2. ดานความรู มีองคความรูในสาขา/สาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ รูหลักและทฤษฎีที่
สัมพันธกนั ตระหนักในองคความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาการอืน่ ที่เกี่ยวของ สําหรับผูที่เรียนในหลักสูตร
วิชาชีพมีความคุนเคยกับพัฒนาการลาสุดฝนระดับแนวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขา/สาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
รวมทัง้ ตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบนั ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรู ในหลักสูตร
ที่เตรียมนักศึกษาเพื่อปฏิบัตงิ านวิชาชีพ นักศึกษาจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิค
ขอบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุงใหทนั ตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ดานทักษะทางปญญา มีความสามารถในการทําวิจับ เขาใจและสามารถประเมินขอมูล คนหา
แนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่กวางขวาง และประยุกตขอสรุปเพื่อแกไขปญหาและขอ
โตแยงทีแ่ ตกตางกันไดโดยไมตองอาศัยคําแนะนําจากภายนอก สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและ
เสนอแนวทางใหมในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงองคความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ประสบการณภาคปฏิบตั แิ ละผลกระทบทีต่ ามมาจากการตัดสินใจ สามารถประยุกตทักษะและความเขาใจ
อันถองแทเหลานี้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกบั สาขา/สาขาวิชาที่เรียน

สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชกระบวนการปฏิบัตงิ านที่ทําอยูเปนประจําไดอยางเหมาะสม
และแยกแยะสถานการณทตี่ องการการแกไขปญหาดวยนวัตกรรมใหม ๆ พรอมกับนําเอาความรูความเขาใจ
ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิที่เกี่ยวของมาประยุกตใชเพื่อสนองตอบตอสถานการณเชนนัน้
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหา
ในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะในฐานะผูน ําหรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูน ําในกลุม
ที่มีสถานการณไมชัดเจน และตองการนวัตกรรมใหม ๆ ในการดําเนินการ แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะหปญหาทีต่ องการความสนใจและกลาวถึงปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุม มีความรับผิดชอบในการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อศึกษา
ปญหาและขอโตแยงแลว สามารถระบุเทคนิคทางสถิตหิ รือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของและประยุกตใชอยาง
สรางสรรคในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแกไข สามารถสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับปญหาและกลุมผูฟงที่
แตกตางกัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสือ่ สารที่เหมาะสมเปนประจําในการเก็บรวบรวมขอมูล
แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสารและความคิด
4. ลักษณะของหลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจในสาขา/สาขาวิชาอยาง
กวาง ๆ เนนใหรูลึกในบางสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห การพัฒนาและผลการวิจัยลาสุด นักศึกษาควร
ตระหนักถึงความรูแ ละทฤษฎีในสาขาวิชาอืน่ ที่เกี่ยวของสัมพันธกนั ปริญญาตรีเปนคุณวุฒิพื้นฐานสําหรับ
การเขาสูอาชีพในสาขาตาง ๆ ที่ใชทักษะความชํานาญสูง และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นดวย ดังนัน้
หลักสูตรจะตองพัฒนาผูเ รียนทั้งความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบตั ิในวิชาชีพ และพื้นฐานความรู
ภาคปฏิบัตแิ ละภาคทฤษฎี และการวิจัยที่จาํ เปนตอการศึกษาดวย
5. จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
6. การกําหนดชื่อคุณวุฒิ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดชื่อปริญญา
7. การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งหลักเกณฑการ

เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และเรื่อง ขอแนะนําเกีย่ วกับการปฏิบัติทดี่ ีใน
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูก ารศึกษาในระบบ
ที่มา ศ.นพ. วิจารณ พานิช

