
โครงการสัมมนา 
เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ  การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ  การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (เดิมคือทบวงมหาวิทยาลัย)
ได้ด าเนินการรับทราบการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสภาสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน  จึงเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  ทั้งนี้เป็นไปตาม
นโยบายนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และศาสตราจารย์คลินิก 
นายแพทย์อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เห็นชอบ
ให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาได้น าเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาความสอดคล้อง  เห็นควรก าหนดรูปแบบ
และวิธีการหรือแนวทางเพ่ือรองรับเรื่องดังกล่าว  โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงแจ้งรายชื่อ
หลักสูตรต่าง ๆ ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาและก าหนดอัตราเงินเดือนต่อไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้มี
มติ เห็นชอบแนวทางการรับทราบการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสภาสถาบัน  
อุดมศึกษาแล้ว 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงเห็นสมควรจัดการสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทาง 
การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

2.2 เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) และถ่ายทอดความรู้ได้ 

2.3 เพ่ือร่วมกันก าหนดกลไกการก ากับการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด  รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรเพ่ือให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง  และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถ
สืบค้นข้อมูลก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร 

 
 
 
 

/3. รูปแบบ… 



 

  
 

2 

 
3. รูปแบบการด าเนินงาน 

 เป็นการประชุมสัมมนาชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ  โดยการบรรยาย  อภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งร่วมกันก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน 
 
4. วันเวลา และสถานที่ 

ก าหนดจัดการสัมมนาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1  
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

 5.1 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน และสถาบันนอกสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 5.2 คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้เกี่ยวข้อง 
 5.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

6. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา  กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอุดมศึกษา  งบรายจ่ายอ่ืน : ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 

7.2  บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถน าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  (CHE Curriculum Online : CHECO)  และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง
ได ้

7.3  มีกลไกการก ากับการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  และได้
เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรเพ่ือให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง  และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลก่อน
ตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 
 
 

การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ  การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ  การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ 
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ก าหนดการ 
สัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 

ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
 

การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ  การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ  การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ 
 
 

 
เวลา 
08.00 – 9.00 น.  ลงทะเบียน 
  รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
09.00 – 10.30 น.  บรรยาย  เรื่อง  แนวการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 
   ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบ 
  จากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  - ถาม – ตอบ 
   โดย  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  
10.30 – 11.30 น. บรรยาย  เรื่อง   การจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณา 
  ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  (CHE Curriculum Online : CHECO) 
 - ถาม – ตอบ 
 โดย  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
 
11.30 – 12.30 น. อภิปราย  เรื่อง   การก าหนดกลไกการก ากับการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
  การอุดมศึกษา และการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  สืบค้นข้อมูลก่อนตัดสินใจเข้าศึกษา 
      โดย  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ 

        ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
 

การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ  การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ  การปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบ 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


