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QANEWS ฉบับนีข้ อเสนอเรือ่ ง TQF ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว โดยเป็นเรือ่ งมาตรฐานผลการเรียนรู้ และลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์

ทีก่ ำหนดในกรอมมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระดับคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท

⌫ ⌫
มาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิต
อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใช้การวินจิ ฉัยทางค่านิยม
ทางศีลธรรม ทางความรูส้ กึ ของผูอ้ น่ื ทางค่านิยมพืน้ ฐาน และทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมระดับสูงในสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความขัดแย้งทาง
ค่านิยมและความสำคัญก่อนหลัง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่าง
เป้าหมายและจุดประสงค์สว่ นตัวและส่วนรวม เป็นแบบอย่างและ
เป็นผูน้ ำในการทำงานทัง้ ในระดับครอบครัวและชุมชน
2. ด้ า นความรู ้ มี ค วามรู ้ ร ะดั บ สู ง ทั ้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบตั ใิ นวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมีความรูใ้ นสาขาอืน่
ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของ
ความก้าวหน้าต่อทฤษฎีและการปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้รบั การยอมรับ
3. ด้านทักษะทางปัญญา สามารถใช้ความรู้ทางภาค
ทฤษฎี และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็น
หรือปัญหาที่ซับซ้อน สามารถระบุแหล่งข้อมูลหรือเทคนิค
การวิเคราะห์เพิม่ เติมตามทีต่ อ้ งการและคำนึงถึงสถานการณ์จริง
ที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์ประเด็น สรุปผลและการจัดทำ
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติ
4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง
และเป็นกลุ่มในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งสถานการณ์
ใหม่หรือที่ต้องการไหวพริบและความฉับไวอย่างสูง แสดง
ความรับผิดชอบอย่างสูงในหน้าที่การงานหรือสถานการณ์อื่นๆ
ทางวิ ช าชี พ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาทั ก ษะใหม่ ๆ
และความรูท้ ต่ี อ้ งการ ทัง้ หน้าทีก่ ารงานในปัจจุบนั และการพัฒนา
ในอนาคต

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ทห่ี ลากหลายอย่างชาญฉลาดในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการพูด การเขียน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีการประเมินความสำเร็จของการสือ่ สารต่อกลุม่
บุคคลต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดยี ง่ิ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง


หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นหลักสูตร
ที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ต้องการปรับปรุงความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ
แต่ ข าดคุ ณ สมบั ต ิ ใ นการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ หรื อ ไม่ ต ้ อ งการที ่ จ ะ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแล้ว ก็สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทได้ โดยอาจต้องเรียนบางรายวิชาเพิม่ เติม

⌫ ⌦ 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทั่วไป
จะมีความรูค้ วามสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้
1. ความรู้ระดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
ประสบการณ์ ใ นสาขาวิ ช าทั ้ ง ด้ า นวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ
เป็นอย่างมาก
2. ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและการปฏิบัติ
ได้อย่างสร้างสรรค์ในการวางแผนและการวิจัย ด้วยความรู้
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
3. ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเทคนิ ค เชิ ง วิ เ คราะห์ อ ื ่ น ๆ ในการค้ น คว้ า และ
รายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะ
ความคิดริเริม่ ใหม่ๆ ด้วยปากเปล่า ด้วยการเขียน และการใช้สอ่ื
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สือ่ สารกับผูฟ้ งั กลุม่ ต่างๆ ได้แก่ กลุม่ วิชาการ
กลุ่มวิชาชีพและชุมชน
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4. ความสามารถทางวิ ช าชี พ ในระดั บ สู ง เพื ่ อ รั บ ภาระ
ความรับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงานและการประกอบวิชาชีพ
โดยมีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนี้
1. สามารถนำความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งใน
และนอกสาขาวิชามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการแสดง
ความคิดเห็นประเด็นปัญหาใหม่ๆ
2. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการริเริ่ม
ดำเนินการเรือ่ งสำคัญๆ ในทีท่ ำงาน และในชุมชน โดยคำนึงถึง
ผูอ้ น่ื โดยสอดคล้องกับค่านิยมและหลักแห่งจริยธรรม
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในทางบวกต่อผู้อื่น และมี
ภาวะผูน้ ำในการดำรงชีวติ ในวงวิชาชีพและชุมชน
4. มีส่วนร่วมและช่วยในการริเริ่มวางแผนให้ผู้อื่น เพื่อให้
ผูค้ นเหล่านัน้ มีพฒ
ั นาการทีท่ นั ต่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ
ของตน

⌫ 
มาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับคุณวุฒปิ ปริญญาโทอย่างน้อย
ต้องเป็นดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมทีซ่ บั ซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคำนึงถึง
ความรูส้ กึ ของผูอ้ น่ื และเมือ่ ไม่มขี อ้ มูลทางจรรรยาบรรณวิชาชีพ
หรือไม่มรี ะเบียบข้อบังคับเพียงพอทีจ่ ะจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มี
หลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล
และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อ
ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปัญหาทาง
จรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่าง
จริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อตนเองและผูอ้ น่ื
แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทำงาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. ด้านความรู้ มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
เนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ทีส่ ำคัญและนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ
การปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับ
แนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และ
การประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยั ในปัจจุบนั ทีม่ ตี อ่
องค์ความรูใ้ นสาขาวิชาและต่อการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ ตระหนักใน
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ระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ
นานาชาติทอ่ี าจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทัง้ เหตุผลและ
การเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
3. ด้านทักษะทางปัญญา ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ ในการจัดการบริบทใหม่ทไ่ี ม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจยั สิง่ ตีพมิ พ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรูเ้ ดิม
หรือเสนอเป็นความรูใ้ หม่ทท่ี า้ ทาย สามารถใช้เทคนิคทัว่ ไปหรือ
เฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทีซ่ บั ซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้องใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดำเนินการ
โครงการสำคัญหรือโครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง
โดยการใช้ความรูท้ ง้ั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุปทีส่ มบูรณ์ซง่ึ ขยายองค์ความรูห้ รือ
แนวทางการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพทีม่ อี ยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สำคัญ
4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือ
ความยุง่ ยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง สามารถตัดสินใจ
ในการดำเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของตนเอง และร่วมมือกับผูอ้ น่ื อย่างเต็มทีใ่ นการจัดการข้อโต้แย้ง
และปัญหาต่างๆ แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ ำได้อย่างเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์เพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพในการทำงาน
ของกลุม่
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ สามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดย
การนำเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าทีส่ ำคัญ
รายละเอียดเกีย่ วกับหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิต
ทีพ่ งึ ประสงค์ในระดับปริญญาโทจะนำเสนอในฉบับต่อไป
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