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การเคลือ่นไหวในต่างประเทศ 

European Qualifications Framework (EQF) 
 

National Qualifications Framework (NQF) 
 



 การเขา้สู่อาเซียนสถาบนัอุดมศึกษาควรจะตอ้งมีการปรับ 
มาตรฐานคุณภาพบณัฑิต  และการวดัคุณลกัษณะบณัฑิตใหมี้ 
ความชดัเจนข้ึนอยา่งไร 

ประเดน็ค าถาม 



กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education, TQF:HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวฒิุการศึกษาระดบั 
อุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัคุณวฒิุ การแบ่งสายวชิา ความเช่ือมโยง 
ต่อเน่ืองจากคุณวฒิุระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบั 
คุณวฒิุ ซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนตามระดบัของคุณวฒิุ ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวฒิุ

ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช ้การเปิดโอกาสในเทียบโอนผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและ
กลไกท่ีใหค้วามมัน่ใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบนัอุดมศึกษาวา่สามารถผลิตบณัฑิตใหบ้รรลุคุณภาพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ



จ านวนหลกัสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ระดับการศึกษา จ านวน (หลกัสูตร) ร้อยละ 

ปริญญาตรี ๑๑๗ ๔๙.๗๙ 

ปริญญาโท ๘๒ ๓๔.๘๙ 

ปริญญาเอก ๓๖ ๑๕.๓๒ 

รวม ๒๓๕ ๑๐๐ 



จ านวนนิสิต จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี ๓๘,๖๓๕  ๘๕.๔๑ 

ปริญญาโท  ๕,๗๑๑  ๑๒.๖๒ 

ปริญญาเอก  ๘๙๐   ๑.๙๗ 

รวม ๔๕,๒๓๖ ๑๐๐ 



จ านวนนิสิตต่างชาติ จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี ๓๐๒ ๕๐.๙๓ 

ปริญญาโท ๒๕๐ ๔๒.๑๖ 

ปริญญาเอก ๔๑ ๖.๙๑ 

รวม ๕๙๓ ๑๐๐ 



จ านวนนิสิตต่างชาติ จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี ๒๕๓ ๔๑.๖๑ 

ปริญญาโท ๓๑๙ ๕๒.๔๗ 

ปริญญาเอก ๓๖ ๕.๙๒ 

รวม ๖๐๘ ๑๐๐ 



แนวคิดของ TQF มุ่งเนน้ท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ จึงมีแนวทางการประกนั 
คุณภาพหลกัสูตรและรายวิชาท่ีชดัเจน การออกแบบและวางแผนการจดั 
หลกัสูตร กลยทุธ์การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ตลอดจน 
กิจกรรมต่างๆของสถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการ 
ก าหนดใหท้วนสอบสมัฤทธิผลของผูเ้รียน มีการจดัท ารายงานผลการ 
ด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนการประเมินความเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว ้

แนวคดิของ TQF 



การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาพฒันาข้ึนในตนเอง 
จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหวา่งการศึกษา จนเกิดเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
(Graduate Attribute หรือ Characteristic) 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)คือ ขอ้ก าหนดเฉพาะ ซ่ึงเป็น 
ผลท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนพฒันาข้ึนจากการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการพฒันาระหวา่งการศึกษา 
จากการเรียนและการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจดัใหท้ั้งใน 
และนอกหลกัสูตรและแสดงออกถึงความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถจากการ 
เรียนรู้เหล่านั้นไดอ้ยา่งเป็นท่ีเช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวชิาหรือหลกัสูตรนั้นแลว้ 
 

การเรียนรู้ หมายถงึ 



(๑)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยใน
การประพฤติอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และดว้ยความรับผดิชอบทั้งใน
ส่วนตนและส่วนรวม ความ สามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้
ทางค่านิยม การพฒันานิสยัและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม ทั้งในเร่ือง
ส่วนตวัและสงัคม(๒)  ด้านความรู้  (Knowledge) หมายถึง ความสามารถ
ในการเขา้ใจ การนึกคิด และการน าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์และจ าแนก
ขอ้เทจ็จริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

(๓)  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ 
ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา เม่ือ
ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 

 



(๔)  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการ
ท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึง  ภาวะผูน้ า ความรับผดิชอบ  ต่อตนเองและ
สังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบ ในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

(๕)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information 
Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถใน
การส่ือสารทั้งการพดู การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

 



 (นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ดา้นน้ี บางสาขาวิชาตอ้งการทกัษะทาง
กายภาพสูง เช่น การเตน้ร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลกั พลศึกษา 
การแพทย ์และวิทยาศาสตร์การแพทย ์จึงตอ้งเพิ่มการเรียนรู้ทางด้าน
ทักษะพสัิย (Domain of Psychomotor Skill) 

 






