
การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
เพ่ือส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล

ส ำนักมำตรฐำนและคุณภำพอุดมศึกษำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
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หลักสูตรอุดมศึกษา

1. มีลักษณะหลากหลาย

2. มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล (ความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบต่อสังคม)

3. พัฒนาวิชาการวิชาชีพชั้นสูง

4. ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสังคม

อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 2



บริบทของการอุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา

สถาบันเฉพาะทาง
สถาบันฯท่ีไม่สังกัด สกอ.
แต่ใช้มาตรฐานอุดมศึกษา
เดียวกัน เช่น สถาบัน            
การพลศึกษา รร.จปร.

สถาบันวิทยาลัยชุมชน (1)
(วชช. 20 แห่ง : ระดับอนุปริญญา)

ม.เอกชน (75)
- มหาวิทยาลัย (42)
- สถาบัน (12)
- วิทยาลัย (21)

เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

ม.รัฐ (79)

ส.อุดมศึกษาในก ากับ (20)
- ม.รัฐ (12)
- ม.ราชภัฏ (38)
- ม.เทคโนโลยีราชมงคล (9)
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เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

พ.ศ. 
2548

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2557 : National 
Qualifications Framework 2014 (Thailand NQF)

 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

 กรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications 
Referencing Framework : AQRF) Final Text 

(4th AQRF Meeting, 20 March 2014)

เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

พ.ศ. 
2558
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เป้าหมายของกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาวฉบบัท่ี 2

เม่ือส้ินสดุแผนในปี พ.ศ.2565

“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร            
ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา              
ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ              
ในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”
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ความหมายของ “คุณภาพ” ซึ่ง
หมายถึง

♣ การได้มาตรฐาน
♣ การมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
♣ การมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับราคา
♣ การมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
♣ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
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การผลิตบัณฑิต

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
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การ
ประกัน
คุณภาพ

TQF
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร

พัฒนา

บัณฑิต
ส่งเสริมอาจารย์
เป็นมืออาชีพ

ส่งเสริม           
ความเป็นวิชาการ
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Inventory of National 
Qualifications Framework

1. AFGHANISTAN
2. ALBANIA
3. ARMENIA
4. AUSTRALIA
5. AUSTRIA
6. BANGLADESH
7. BELARUS
8. BELGIUM 
9. BHUTAN
10. BOSNIA AND HERZEGOVINA
11. BOTSWANA
12. BULGARIA
13. CAMBODIA
14. CROATIA
15. CYPRUS

16. CZECH REPUBLIC
17. DENMARK
18. EGYPT
19. JORDAN
20. ESTONIA
21. ETHIOPIA
22. FINLAND
23. FRANCE
24. GAMBIA
25. GEORGIA
26. GERMANY
27. GHANA
28. GREECE
29. HONG KONG SAR CHINA
30. HUNGARY

31. ICELAND
32. INDIA
33. INDONESIA
34. IRELAND
35. ITALY
36. KENYA
37. KOSOVO
38. KYRGYZSTAN
39. LATVIA
40. LEBANON
41. LIECHTENSTEIN
42. LITHUANIA
43. LUXEMBOURG
44. MALAYSIA
45. MALDIVES
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46. MALTA
47. MAURITIUS
48. MEXICO
49. MONTENEGRO
50. MOROCCO
51. NAMIBIA
52. NEPAL
53. NETHERLANDS
54. NEW ZEALAND
55. NORWAY
56. PAKISTAN
57. PALESTINE
58. PHILLIPINES
59. POLAND

60. PORTUGAL
61. REPUBLIC OF KOREA
62. REPUBLIC OF MOLDOVA
63. ROMANIA
64. RWANDA
65. RUSSIAN FEDERATION
66. SERBIA
67. SEYCHELLES
68. SINGAPORE
69. SLOVAKIA
70. SLOVENIA
71. SOUTH AFRICA
72. SPAIN
73. SRI LANKA

74. SWEDEN
75. SWITZERLAND
76. TAJIKISTAN
77. THAILAND
78. THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
79. TRINIDAD AND TOBAGO
80. TUNISIA
81. TURKEY
82. UGANDA
83. UKRAINE
84. ENGLAND AND NORTHERN IRELAND
85. SCOTLAND
86. WALES
87. UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
88. UZBEKISTAN

Inventory of National 
Qualifications Framework



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ

พ.ศ. 2558
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วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง

1. ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2.เพ่ิมความยืดหยุ่นในการจัดหลักสูตรและเอื้อให้เกิดความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก

3. น าแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีผ่านมา ทั้งประกาศ หนังสือเวียนฯลฯ 
ท่ีเก่ียวข้อง มาบรรจุไว้ในเกณฑ์ฯใหม่ ให้มีความกระชับและ
ชัดเจนยิ่งข้ึน
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เจตนารมณ์

• ระดับปริญญาตรี
รองรับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรท่ีมีลักษณะแตกต่ำง       
ตำมจุดเน้นของสำขำวิชำกำรและวิชำชีพต่ำงๆ ตอบสนอง
กำรผลิตบัณฑิตตำม TQF ตลำดแรงงำน ควำมก้ำวหน้ำ  
ของศำสตร์และเทคโนโลยี บริบทของสังคมที่เปล่ียนแปลง
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เจตนารมณ์ (ต่อ)

• ระดับบัณฑิตศึกษา

รองรับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำม TQF และ

ตำมจุดเน้นของแต่ละสำขำวิชำ
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เจตนารมณ์ (ต่อ)

• ระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)

• เน้นการพัฒนานักวิชาการ & นักวิชาชีพให้มี

ความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มี

ความรู้ความเช่ียวชาญ เป็นหลักสูตรการศกึษา

ที่มลีักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

& ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง

• ปรญิญาโท: มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง

และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม

• ปรญิญาเอก: มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย               

เพื่อสรรค์สร้างความรู้ใหมห่รือนวัตกรรม เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ

ปริญญาโท & เอก
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สาระในการปรับปรุงฯ 
ท่ีแตกต่างจากเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548

• ก าหนดค านิยาม : อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์พิเศษ

• คุณสมบัติของอาจารย์ที่ท าหน้าที่ต่างๆ ในหลักสูตร 
โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา

• การแบ่งกลุ่มหลักสูตร
17



แบ่งกลุ่มหลักสูตร : ระดับปริญญาตรี

วิชาการ -แบบปกติ
-แบบก้ำวหน้ำ

วิชาชีพ/ปฏิบัติการ เน้นทักษะด้ำน
วิชำชีพ

-แบบปกติ
-แบบก้ำวหน้ำ

เน้นทักษะด้ำนกำร
ปฏิบัติเชิงเทคนิคใน
ศำสตร์สำขำนั้นๆ

-แบบปกติ
-แบบก้ำวหน้ำ
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แบ่งกลุ่มหลักสูตร : ระดับบัณฑิตศึกษา

วิชาการ ผลิตผลงานวจิัย                 
เชิงวิชาการท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ

วิชาชีพ/ปฏิบัติการ มุ่งเน้นงานวิจัย             
ท่ีสร้างนวัตกรรม
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• จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้าง
ประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุน
การสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีงานท าได้ทันที

สร้างความร่วมมือภาคการผลิตและสถานประกอบการ
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 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา
ให้มากข้ึน หลากหลายรูปแบบ และใกล้ชิดกันมากข้ึน               
โดยร่วมมือกันตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร               
การจัดการเรียนการสอน

 เปิดโอกาสให้คนในภาคการผลิตมาสอนหนังสือ                
ในมหาวิทยาลัย

 ส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ

สร้างความร่วมมือภาคการผลิตและสถานประกอบการ
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ยกระดับคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
ระดับอุดมศึกษา

เชื่อมโยงคุณวุฒิกับผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
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ก าหนดมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

• อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่

• ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
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ก ากับคุณภาพวิทยานิพนธ์

• การตีพิมพ์/การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ

• ระบบการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นระบบเปิด             
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

• ม/ส จัดระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
การซ้ าซ้อนกับงานผู้อื่น หรือการจ้างท า
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ควบคุมมาตรฐานหลักสูตร

• สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• สภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน            

หรือก าหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีได้       
ทั้งน้ี เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีสะท้อน
เอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

• หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด ให้ สกอ.
ด าเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษาพิจารณา 25



สภา
สถาบัน

• ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ หลักสูตรจะเปิดด าเนินการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด

สกอ.
• รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร

ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรก าหนด และส่งไปยงัส านักงาน ก.พ. 
และ ส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อรับรองคุณวุฒิและ
ก าหนดอัตราเงินเดือน

สถาบันอุดมศึกษา • จัดการเรียนการสอน         
ให้เป็นไปตามหลักสูตร        
ที่ได้รับความเห็นชอบ/
อนุมัติจากสภาสถาบัน
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ประกันคุณภาพ

หลักสูตร

คณะ

สถาบันอุดมศึกษา

สภาวิชาชีพ

หลักสูตร

สภาสถาบัน

สกอ.

รับทราบ

27

ประ เมิน

ปรับปรุง

สอน
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- จ านวนหลักสูตรท่ีรับทราบ 
ประมำณปีละ 5,000 หลักสูตร 
(รวมกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร)

- จ านวนหลักสูตรท่ีส่งคืน
ประมำณร้อยละ 20 – 25 ของกำรด ำเนินกำร

การด าเนินการรับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558
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การพิจารณารับทราบหลักสูตร

1. ช่ือปริญญำ
2. โครงสร้ำงหลักสูตร 
3. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติผู้เข้ำศึกษำ
5. เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำ



ประเด็นปัญหาท่ีพบ

ม/ส จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

เช่น คุณวุฒิอาจารย์ไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา                 

ที่เปิดสอน อาจารย์ไม่มีผลงานวิจัย จัดโครงสร้างหลักสูตร 

ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
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กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลกัสูตร/จัดการ
เรียนการสอนไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ

 สกอ. ไม่รับทราบ การให้ความเห็นชอบ/การอนุมัติหลักสูตรของ

สภามหาวิทยาลัย และส่งคืนเพือ่ให้ทบทวน ส่งผลกระทบต่อ 

การรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ. หรือ ส านักงาน ก.ค.ศ.

 หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ

 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวไม่ได้การยอมรับ

จากสถานประกอบการ เช่น ก.ต. หรือ ธนาคารต่างๆ หรือ

ผู้ปกครอง นักศึกษา ที่ร้องเรียนเข้ามายัง สกอ. ส านัก

นายกรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา เป็นต้น
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เพ่ือให้คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

• Recognition of Higher Education Qualifications 
in Asia and the Pacific Region

• Recognition of Higher Education Qualifications 
in Asia-Europe

• Recognition of Higher Education Qualifications 
in ASEAN
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