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ตามที่ QANEWS ฉบับทีแ่ ล้วได้กล่าวถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ที่ออกมาเพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ออกประกาศ แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ คุณวุฒินั้นๆ และธำรงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดย
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการ ดังนี้
พ.ศ. 2552 โดยใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐาน
5.1 พั ฒ นาอาจารย์ ท ั ้ ง ด้ า นวิ ช าการ วิ ธ ี ก ารสอนและ
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น เป็นแนวทาง วิธกี ารวัดผลอย่างต่อเนือ่ ง
ในการพัฒนา/ปรับปรุง ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็น
5.2 จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
ผู้เสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและสาขา/สาขาวิชา ให้เพียงพออย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบัน
(ขณะนี ้ ไ ด้ ม ี ก ารกำหนดมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ แ ล้ ว บางสาขา/ อุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
สาขาวิชา)
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพ
ในกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐาน
5.3 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น ให้ใช้ประกาศ ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูใ้ นทุกๆ ด้าน ตามทีก่ ำหนดไว้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื ่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ ในรายละเอียดของหลักสูตรนัน้ ๆ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นแนวทางในการพัฒนา/
5.4 จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นราย
2. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรทุกปีการศึกษา ตามหัวข้อทีก่ ำหนด
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
5.5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ
ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน โดยครอบคุลมหัวข้อต่างๆ ตามที่ อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบัน
กำหนด
อุดมศึกษาทุกปีการศึกษา
3. ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดระบบและกลไกของ
5.6 ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตร ทุกๆ 5 ปี
ซึง่ ได้จดั ทำอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน
6. ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและ
4. ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบัน การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ งทุกหลักสูตร โดยดำเนินการ
อุดมศึกษาอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนแล้วให้ สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน ดังนี้
นับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมตั ิ
6.1 กำหนดตั ว บ่ ง ชี ้ แ ละเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที ่ ส ะท้ อ น
5. ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน
6.2 ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกัน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐาน คุณภาพภายในของหลักสูตร
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในกรณีทก่ี ระทรวงศึกษาธิการ
6.3 รายงานผลการดำเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
ยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสาธารณชน
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6.4 นำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
และทันสมัยอยูเ่ สมอ
นอกจากเป็นผู้เสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและ
สาขา/สาขาวิชาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
หน้าทีเ่ ผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมือ่ สถาบัน
อุดมศึกษาได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึง่ ระยะเวลาของหลักสูตร
ตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
1. เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
ก่อนเปิดสอนและได้แจ้ง สกอ. รับทราบภายใน 30 วันนับแต่สภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมตั หิ ลักสูตรนัน้
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลีย่ ระดับดีขน้ึ ไปต่อเนือ่ งกัน 2
ปี นับแต่เปิดสอนหลักสูตรทีไ่ ด้พฒ
ั นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่หลักสูตรใดทีม่ มี าตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาได้กำหนดตัวบ่งชี้และหรือเกณฑ์การประเมิน
เพิม่ เติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ กำหนดจึงจะได้รับ
การเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึง่ ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี
หรือน้อยกว่า ให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของ
ปีแรกทีเ่ ปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษา
ดำเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะกำหนดจากผลการประเมินต่อไป
หลักสูตรใดได้รบั การเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
กำกับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดย
ผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น
กำหนดทุกปีหลังจากได้รบั การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตาม
ทีก่ ำหนด ให้ สกอ. เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
ถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้น
จะได้มกี ารปรับปรุงตามเงือ่ นไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดำเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
กรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ให้มีการปรับปรุง
ตามเงือ่ นไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development, HRD) เป็นการสร้างและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
ในองค์การ ตั้งแต่การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม รวมถึง
กระบวนการในการถ่ายโยงข้อมูล และประสบการณ์ของพนักงาน
การให้คำปรึกษาในการพัฒนาสายอาชีพให้พนักงาน ตลอดจน
เป็นกระบวนการสร้างองค์ความรูต้ า่ งๆ ให้เกิดขึน้ ภายในองค์การ
งาน HRD มีขอบเขตงานทีส่ ำคัญ ได้แก่ 1) การฝึกอบรมและ
พัฒนา 2) การพัฒนาสายอาชีพ (วางแผนอาชีพ บริหารเส้นทาง
ความก้าวหน้า วางแผนทดแทนตำแหน่งงาน พัฒนาพนักงาน
รายบุ ค คล 3) การพั ฒ นาสมรรถนะ 4) การบริ ห ารผลงาน
5) การบริหารคนเก่งคนดี และ 6) การพัฒนาองค์การ
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นให้เกิด
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ซึง่ จะนำไปสูค่ วามสำเร็จ
ในเป้าหมายขององค์การ กลยุทธ์ HRD จึงต้องเชือ่ มโยงกับกลยุทธ์
ทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก าร เพื ่ อ ให้ บ รรลุ ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ แ ละประสบ
ความสำเร็จในธุรกิจขององค์การในทีส่ ดุ การกำหนดกลยุทธ์ของ
HRD กลยุทธ์ธรุ กิจ เป้าหมาย ภารกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์การ
ทัง้ หมดจะต้องสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเริ่มจากการทราบถึง
วิสยั ทัศน์และภารกิจขององค์การ เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ทีก่ ำหนดไว้ ลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน ขีดความสามารถ
หรือความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจและการให้ความสำคัญ
ต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ เพื่อ
นำมากำหนดเป็นแผนงาน HRD ประจำปี
การเชือ่ มโยงกลยุทธ์ HRD สูก่ ารพัฒนาองค์การ เริม่ ได้จาก
1) พัฒนาพนักงานรายบุคคล ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน
รายบุ ค คล 2) พั ฒ นาสายอาชี พ ด้ ว ยการกำหนดเส้ น ทาง
ความก้าวหน้า วางแผนทดแทนตำแหน่งงาน บริหารคนดีดนเก่ง
ขั้นนี้ควรทำควบคู่กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเชื่อมโยง
กับแผนธุรกิจขององค์กรด้วย 3) บริหารผลงาน ด้วยการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นระบบและพัฒนา
ทุกส่วนไปในทิศทางเดียวกัน 4) พัฒนาองค์การด้วยการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาภายในองค์การให้ดขี น้ึ อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
ที่มา : “HRD Strategy : เชื่อมโยงงานพัฒนาบุคลากร
สูก่ ารพัฒนาองค์การ” Productivity Corner. ปีท่ี 10 ฉบับที่ 117
ธันวาคม 2552 หน้า 9
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