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กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education, TQF:HEd) เปนกรอบท่ีแสดงระบบคุณวฒุิการศึกษาระดับอดุมศึกษาของประเทศ ซึ่ง

ประกอบดวย ระดบัคุณวฒุ ิความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวฒุิระกับหนึ่งไปสูระดับท่ีสูงขึ้น การแบงสายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวฒุซิึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒ ิ ปริมาณการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับเวลาทีต่องใช ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดบัคุณวุฒ ิ การเปดโอกาสในเทียบโอนผลการ

เรียนรูจากประสบการณ ซึง่เปนการสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวติ รวมท้ังระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจใน

ประสิทธิผลการดาํเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบนัอุดมศึกษาวา

สามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรยีนรู 

หลักการสําคัญของTQF 

          1. เปนเครื่องมอืในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวดัการศึกษาตามท่ี

กําหนดใน พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติฯ ในสวนท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานการอดุมศึกษาและการประกนัคุณภาพ

การศกึษาสูการปฏิบตัิในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

          2. มุงเนนที ่ Learning Outcomes ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพ่ือประกนัคุณภาพบัณฑิต 

          3. มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัเรือ่งหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

เขาไวดวยกนัและเชื่อมโยงใหเปนเรื่องเดียวกนั 

          4. เปนเครื่องมือการส่ือสารทีม่ีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมัน่ใจในกลุมผูท่ี

เกี่ยวของ/มีสวนไดสวนเสีย เชน นกัศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบนัอื่น ๆ ท้ังใน

และตางประเทศเกี่ยวกบัคณุลักษณะของบัณฑิตที่คาดวาจะพึงม ี

          5. มุงใหคุณวฒุิหรอืปริญญาของสถาบนัใด ๆ ของประเทศไทยเปนท่ียอมรบัและเทียบเคียงกนัไดใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีทัง้ในและตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอดุมศกึษาสามารถจัดหลักสูตร

ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายโดยมัน่ใจถึงคณุภาพของบณัฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผล

การเรียนรูตามที่มุงหวงั สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจเปนที่พึงพอใจของนายจาง 

          6. สงเสริมการเรียนรูตลอดชวีติ  



วัตถุประสงคของการดาํเนินการ TQF นอกจากจะใหเปนไปตามหลักการสําคญัของ TQF ตามที่เสนอ

ขางตนแลว มวีัตถุประสงคอืน่ท่ีสําคญัอีก ดังนี ้

          1. เพ่ือเปนการประกันคุณภาพขัน้ต่าํของบัณฑิตในแตละสาขา/สาขาวิชา หรือแตละคุณวุฒ ิ

          2. เพ่ือใหแตละสาขา/สาขาวชิามีการกาํกับดแูลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง โดยบัณฑิตในสาขา

สาขาวชิาเดียวกนัของแตละสถาบนัฯ มีคุณภาพไมต่าํกวาท่ีกาํหนดไวในมาตรฐานคณุวุฒริะดับการศกึษา

ของสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ  

          3. เพ่ือนําไปสูการลดขัน้ตอน/ระเบียบ (deregulations) ในการดาํเนนิการใหกบัสถาบนัอดุมศกึษา

ท่ีมีความเขมแขงและความพรอมในการจัดการศึกษา 

โครงสรางและองคประกอบของ TQF 

          1. ระดับคุณวุฒ ิ(Levels of Qualifications)  

          2. มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) ของคุณวุฒขิองประเทศไทย 

          3. มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดบัคุณวฒุ ิ

          4. ลักษณะของหลักสูตรในแตละคณุวฒุ ิ

          5. จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 

          6. การกาํหนดชือ่คณุวุฒ ิ

          7. การเทียบโอรความรูหรือประสบการณ 

1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) 

          ระดบัที่ 1 อนุปริญญา (3 ป) 

          ระดบัที่ 2 ปรญิญาตร ี

          ระดบัที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

          ระดบัที่ 4 ปรญิญาโท 

          ระดบัที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

          ระดบัที่ 6 ปรญิญาเอก 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) ของคุณวฒุิประเทศไทยมอียางนอย 5 ดาน ดังนี ้

          1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม (Ethics and Morals) 

          2. ดานความรู (Knowledge) 

          3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 



          4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

          5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) ในบางสาขาวชิาอาจกาํหนดมาตรฐานการ

เรียนรูใหมีมากกวา 5 ดานกไ็ด เชน บางสาขาวิชา เนนทักษะของการฝกฝนใหเกดิความชํานาญ ก็จะเพ่ิม

มาตรฐานผลเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาตองการใช

บัณฑิตของสาขาวิชามีมาตรฐานผลการเรียนรูมากกวาหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขาวิชาอืน่ก็สามารถ

กําหนดเพ่ิมเตมิได 

3. มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับท่ี 2 ปริญญาตร ี 

          1. ดานคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปญหาทางดานจริยธรรมและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของกบัการ

ใชดุลยพินิจทางคานิยม ดวยวิถีทางที่คํานึงถงึความรูสึกของผูอืน่ไดอยางสอดคลองกับคานิยมพ้ืนฐานและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แสดงออกถึงพฤตกิรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมในระดบัสูงที่เกี่ยวของกับความ

ขัดแยงทางคานิยมและการจัดลําดบัความสําคัญ แสดงออกถึงความซือ่สัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ และบูรณา

การไดอยางสมดุลเหมาะสมระหวางวตัถุประสงคสวนบคุคลและวตัถปุระสงคของกลุม เปนอยางที่ดตีอผูอืน่ 

มีภาวะผูนําในการทํางาน ในกลุมตาง ๆ ในครอบครัว และชมุชน 

          2. ดานความรู มีองคความรูในสาขา/สาขาวชิาอยางกวางขวางและเปนระบบ รูหลักและทฤษฎีที่

สัมพันธกนั ตระหนักในองคความรูและทฤษฎีในสาขาวชิาการอืน่ท่ีเกี่ยวของ สําหรบัผูที่เรียนในหลักสูตร

วิชาชีพมีความคุนเคยกับพัฒนาการลาสุดฝนระดับแนวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขา/สาขาวิชาท่ีศกึษา 

รวมทัง้ตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบนัที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรู ในหลักสูตร

ที่เตรียมนักศึกษาเพ่ือปฏิบัตงิานวิชาชีพ นักศกึษาจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิค 

ขอบังคับ รวมถึงวธิีการปรบัปรุงใหทนัตามกาลเวลาเพ่ือตอบสนองตอสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

          3. ดานทักษะทางปญญา มีความสามารถในการทําวิจับ เขาใจและสามารถประเมินขอมูล คนหา

แนวคดิและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลท่ีกวางขวาง และประยุกตขอสรปุเพ่ือแกไขปญหาและขอ

โตแยงท่ีแตกตางกันไดโดยไมตองอาศัยคาํแนะนําจากภายนอก สามารถศกึษาปญหาที่คอนขางซับซอนและ

เสนอแนวทางใหมในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคาํนึงถึงองคความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ประสบการณภาคปฏิบตัแิละผลกระทบท่ีตามมาจากการตดัสินใจ สามารถประยุกตทักษะและความเขาใจ

อันถองแทเหลานี้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกบัสาขา/สาขาวิชาที่เรียน



สําหรบัหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชกระบวนการปฏิบัตงิานที่ทําอยูเปนประจําไดอยางเหมาะสม 

และแยกแยะสถานการณท่ีตองการการแกไขปญหาดวยนวตักรรมใหม ๆ พรอมกับนําเอาความรูความเขาใจ

ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิท่ีเกี่ยวของมาประยุกตใชเพ่ือสนองตอบตอสถานการณเชนนัน้ 

  

          4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหา

ในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุม

ท่ีมีสถานการณไมชัดเจน และตองการนวัตกรรมใหม ๆ ในการดําเนนิการ แสดงออกซึ่งความคดิริเริ่มในการ

วิเคราะหปญหาท่ีตองการความสนใจและกลาวถึงปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง

และของกลุม มคีวามรบัผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง 

          5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อศึกษา

ปญหาและขอโตแยงแลว สามารถระบุเทคนิคทางสถติหิรือคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของและประยุกตใชอยาง

สรางสรรคในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแกไข สามารถส่ือสารอยางมปีระสิทธิภาพท้ัง

การพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับปญหาและกลุมผูฟงที่

แตกตางกนั ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมเปนประจําในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แปลความหมาย และส่ือสารขอมลูขาวสารและความคดิ 

4. ลักษณะของหลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 

          หลักสูตรระดบัปรญิญาตรี ตองออกแบบมาเพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจในสาขา/สาขาวิชาอยาง

กวาง ๆ เนนใหรูลึกในบางสวนที่เกี่ยวของกบัการวิเคราะห การพัฒนาและผลการวจัิยลาสุด นักศกึษาควร

ตระหนกัถงึความรูและทฤษฎีในสาขาวชิาอืน่ท่ีเกี่ยวของสัมพันธกนั ปริญญาตรีเปนคุณวฒุิพ้ืนฐานสําหรับ

การเขาสูอาชีพในสาขาตาง ๆ ที่ใชทักษะความชํานาญสูง และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นดวย ดงันัน้

หลักสูตรจะตองพัฒนาผูเรียนทั้งความรู และทกัษะที่จําเปนตอการปฏิบตัิในวชิาชีพ และพ้ืนฐานความรู

ภาคปฏิบัตแิละภาคทฤษฎี และการวจัิยท่ีจําเปนตอการศึกษาดวย 

5. จํานวนหนวยกิตในหลกัสูตรและระยะเวลาในการศึกษา เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

6. การกําหนดชื่อคุณวุฒิ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดชื่อปรญิญา 

7. การเทียบโอนความรูหรอืประสบการณ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งหลักเกณฑการ



เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และเรื่อง ขอแนะนําเกีย่วกับการปฏิบัติท่ีดีใน

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปรญิญาเขาสูการศกึษาในระบบ  

ที่มา  ศ.นพ. วิจารณ พานชิ 


