
บันทึกการเล่าเร่ือง 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุ่ม  ชุมชนคนวิชาการ 

เรื่อง  แนวทางการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์   วันท่ี  6  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2555 

ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรือ่ง สรปุความรู้ที่ได้ 
ดร.พรพิไล  
   เติมสินสวัสดิ ์
 
 

        แนวคิดของการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติมุ่งเน้นทีผ่ล
การเรียนรู (Learning outcomes) ของผูเ้รียนซึง่เป็นมาตรฐานข้ันต่ าเชิงคุณภาพ เพื่อ
ประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหห้น่วยงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต ซึ่งผลการเรียนรู้ของนักศึกษาต้องมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
       1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพฒันานสิัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวมความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานสิัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
       2. ด้านความรู หมายถึงความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอ
ข้อมูลการวิเคราะหแ์ละจ าแนกข้อเทจ็จริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆ  
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได หมายรวมถึงความรใูนวิทยาการสมัยใหม่และความรู้
จากภูมิปญัญาไทย 
        3. ทักษะทางเชาวน์ปัญญา หมายถึงความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณ์
และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ มาใช้ในการ
คิดวิเคราะห์ แก้ปญัหา เมือ่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไมไดคาดคิดมาก่อน 
       4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง 
ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
ความสามารถในการวางแผนและรบัผิดชอบในการเรียนรขูองตนเอง 
       5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึงการมีอสิระในการคิดวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถด้านภาษา การสื่อสารทัง้การพูด การเขียนและ การ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
        นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านแล้ว มทร.พระนครตอ้งการทักษะทางกายภาพ
ด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ จงึต้องเพิ่มการเรียนรู้ด้านทักษะพสิัย อีกด้านหนึ่ง ซึง่แต่ละ
หลักสูตรตอ้งก าหนดให้ชัดเจนว่าจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใดบ้างที่จะตอบสนองต่อ
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ซึ่งเรียกว่า การจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบ
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ซึ่งเรื่องนี้มปีระโยชน์มาก เพราะในอดีต
ที่ผ่านมาแมห้ลายหลักสูตรจะก าหนดผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา เช่น คุณธรรม จริยธรรม 
ฯลฯ แต่บางหลักสูตรก็ไม่ได้ออกแบบว่ารายวิชาใดบ้างทีจ่ะรับผิดชอบหลักต่อผลการ
เรียนรู้ด้านน้ี การท า curriculum mapping จะช่วยให้หลักสูตรได้วางแผนต้ังแต่ต้นว่า
รายวิชาใดบ้างที่จะตอ้งรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ซึ่งการด าเนินการ
ลักษณะนี้ จะช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น   ดังนั้น หลักการส าคัญของ TQF ก็คือการผลิตบัณฑิตให้มผีลการเรียนรูอ้ย่าง
น้อย 5 ด้านน่ันเอง 

จุดประสงค์ของการ
จัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ TQF 
คือการเน้นผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
5 ด้าน ประกอบด้วย  

1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะ

ทางปญัญา 
4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                                                                                                            คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทยีมสุข 
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ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

1 ดร.พรวิไล  เติมสินสวัสดิ ์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
2 ผศ.ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง เวลา 10.00 – 12.00 น. 
3 อาจารยร์ะวิวรรณ  ธรณี เวลา 10.00 – 12.00 น. 
4 อาจารย์อรจริา  ธรรมไชยางกรู เวลา 10.00 – 12.00 น. 
5 อาจารย์พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู เวลา 10.00 – 12.00 น. 
6 อาจารยส์ุทธิมา  วันเพ็ง เวลา 10.00 – 12.00 น. 
7 อาจารย์ฉัตรฤดี  สุบรรณ ณ อยุธยา เวลา 10.00 – 12.00 น. 
8 ผศ.รพพีรรณ  สุฐาปัญญกุล เวลา 10.00 – 12.00 น. 
9 อาจารยป์ระยทุธ  เทียมสุข เวลา 10.00 – 12.00 น. 
10 อาจารย์ใบเฟริ์น  วงษ์บัวงาม เวลา 10.00 – 12.00 น. 
11 อาจารยเ์จนตา  แก้วลาย เวลา 10.00 – 12.00 น. 
12 ผศ.เกศิณี  บ ารงุไทย เวลา 10.00 – 12.00 น. 
13 ผศ.อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
14 ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสดิ ์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์ 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ 
เรื่อง แนวทางการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
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  คุณเอื้อ   นายภคพนธ์   ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

  คุณอ านวย ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์

  คุณลิขิต  นายประยทุธ เทียมสุข 

 

 


