
กรอบแนวคิดของการบริหารหลักสูตร
นักเร ียน (นักศกึษา)

อาจารย ์ หลักสูตร

สิงสนับสนุนการเร ียนรู้

บ ัณฑติ

กรอบแนวคิดของการบริหารหลักสูตร

บณัฑติ

มาตรฐานการอุดมศึกษาปี 61 (DOE)
1. Learner Person: ผู้เรียนรู้ที่พึ่งพา

ตนเองได้ 
2. Co-creator: ผู้ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3. Active Citizen: ผู้ร่วมสร้างสังคมที่

เป็นสุข และ การพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติที่พึงประสงค์
ที่กําหนดตามหลักสูตร

มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)GREATS
DESIRED OUTCOMES OF EDUCATION (DOE)

ระดับอุดมศึกษา

เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 
และมีความเป็นผู้นํา เพื่อสร้างสัมมาอาชีพทีด่ีต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม

ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยบูรณาการข้ามศาสตร์ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมลูค่า และเป็นผู้ประกอบการ
ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและโลก

กล้าต่อต้านการกระทําในสิง่ที่ผิด ร่วมมือเพื่อ
สร้างสรรค์การพัฒนาทีย่ัง่ยนื ขจัดความขัดแยง้และ
สร้างสันติสุขในสงัคมไทยและประชาคมโลก

บุคคลผู้เรียนรู้
(Learner Person)

เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovative Co-creator)

เพื่อสร้างความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active 
Citizen)

สร้างสันติสุข



ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO)

ระดับหลักสูตร

ระดับชั้นปี

ระดับรายวิชา
(Curriculum Mapping)

บัณฑิต

ตําแหน่งงาน/ลักษณะงาน

ทําอะไรได้บ้าง (Skill) 
(คุณสมบัติที่พึงประสงค์)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO)

-  เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
-  มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
-  สามารถนํามาออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้
-  สามารถวัดผลลัพธ์ / ความสัมฤทธิ์ผลได้
-  สามารถตรวจสอบได้

การกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO)

first day

final day

competentperson

beginner

what we want to “CHANGE”…

เอกสารอบรม TQR Training ของรศ บณัฑิต ทิพากร

ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี



first day

final day
๏ what are the 

competences 
(knowledge, skills, and 
attitude) gap between 
each stage?

๏ how do we know our 
students are ready for 
the next stage?

๏ what is the 
specification of our 
academic and 
supporting staff? 

๏ who are our learners? 

เอกสารอบรม TQR Training ของรศ บณัฑิต ทิพากร

คุณลักษณะของนักเร ียน 
(นักศกึษา) ทพีร ้อมจะเร ียน

คุณลักษณะอาจารยท์พีร ้อมตาม
หลักสูตร

หลักสูตรททีนัสมัย

สิงสนับสนุนการเร ียนรู้ท ี
จาํเป็นตามหลักสูตร

บัณฑติ
คุณสมบัตทิพีงึประสงคท์ ี
ระบุไดอ้ย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรมสามารถวัด
ประเมนิผลได้

กรอบแนวคิดของการบริหารหลักสูตร

หลักสูตร

พฒันาและ
ปรบัปรุง

บรหิารจดัการ
เรยีนการสอน ประเมินผล

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1. กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบุอาชีพที่บัณฑิตไปทํางานอย่างชัดเจน
2. อาชีพที่ทําต้องมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ อะไรเพื่อนําไปกําหนดผลการเรียนรู้ 

(Learning Outcomes)
3. ผลการเรียนรู้ (LO) ของหลักสูตรนําไปกําหนดสาระการเรียนรู้ รายวิชาต่างๆ    

ผลการเรียนรู้รายชั้นปี และรายวิชา (แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผล
เรียนรู้สู่รายวิชา:Curriculum mapping) 



Did you see 
the concept 

of your 
programme?

เอกสารอบรม TQR Training ของรศ บณัฑิต ทิพากร

course 
description…

Did you 
see the 

concept?

เอกสารอบรม TQR Training ของรศ บณัฑิต ทิพากร

building 
blocks of 
learning 
(enabling 
outcomes)

…

เอกสารอบรม TQR Training ของรศ บณัฑิต ทิพากร เอกสารอบรม TQR Training ของรศ บณัฑิต ทิพากร



การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
4. วางแผนการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการกับการวิจัย การบริการทาง

วิชาการและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี) การ
ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้รายชั้นปีและหลักสูตรจากผลการ
ทวนสอบรายวิชา

การบริหารจัดการเรียนการสอน
1. การนําผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) สู่ผลการเรียนรู้ (LO) รายวิชา 

(มคอ 3,4) ระบุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจนเพื่อนําไปออกแบบวิธีการ
สอนและประเมินผลได้ตามวัตถุประสงค์

2. กําหนดผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาระวิชา

การประเมินผลหลักสูตร
1. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) (มคอ 5,6,7) ที่เกิดในตัวผู้เรียนเป็นไป

ตามที่คาดหวังหรือไม่
2. ความเห็นของ อาจารย์ นักศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
3. ผลการประเมินนําไปปรับปรุงพัฒนาอะไรและอย่างไร

นักศกึษา
• การร ับเข ้าและเตร ียมความพร้อม
• การส่งเสร ิมพ ัฒนา/ดูแลใหค้าํปร ึกษา

อาจารย ์
• การบรหิารและพฒันาอาจารย์

หลักสูตร
• สาระรายวิชา

กระบวนการ
• การกาํหนดผูส้อน
• การประเมินผูเ้รยีน
• การทาํตามกรอบ TQF

สิงสนับสนุนการเร ียนรู้

บ ัณฑติ
• คุณภาพตามกรอบ TQF
• ผลงานของผู้สาํเร ็จ

• ผลทเีกดิกับนักศกึษา
อตัราการคงอยู่
อตัราการสาํเรจ็
ความพงึพอใจ

• คุณภาพอาจารย ์
• ผลทเีกดิกับอาจารย ์

อตัราการคงอยู่
ความพงึพอใจ

เอกสารอบรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ของ ศ สุวืมล วอ่งวาณิช



การบูรณาการกระบวนการต่างๆ

หลักสตูร

การพฒันา
อาจารย์

การ
ประเมินผล

ลัพธ์การเรยีนรู้

การจัดการ
เรียนการสอน

สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

คุณภาพ
บัณฑิต

การรับนักศึกษาและ
เตรียมความพร้อม

การพฒันา
นักศึกษา

มคอ.2

คุณสมบัติและพืน้ความรูข้องนักศึกษา

ความ
เหมาะสมและ
เพียงพอใน
การจัดการ

เรียนการสอน

การเตรยีมความพรอ้ม

การปรบัปรงุหลกัสตูร

การจัดกิจกรรม
เสริมหลกัสตูร

การพฒันาอาจารย์
ด้านทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

การปรบัการจดัการเรียนการสอน

พัฒนา
อาจารย์
ด้านการ
จัดการ
เรียนการ
สอนและ
ความลุ่ม
ลึกทาง
วิชาการ

การปรบัการจดัการเรียนการสอน

พัฒนาอาจารย์ด้านการประเมินผล

พัฒนาอาจารย์ใน
การใช้สิ่งสนับสนุนที่

ทนัสมัย

สิ่งสนับสนุน
ที่จําเป็นที่
ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์
การเรยีรู้

ขอบคุณและ
คําถาม


