
 

โดย  ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 

เป็นคลินิกท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้มีช่องทาง 
ในการพบปะกับเจ้าหน้าท่ีส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ในการ
ปรึกษาหารือ เพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู้  ความเข้ าใจในการจัดท าหลักสูตร 
ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

มาตรฐานคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา ตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีดีตามมาตรฐานอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายด้านคุณภาพการศึกษา 
ความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมท้ังขั้นตอน กระบวนการ 
และระยะเวลาในการรับทราบหลักสูตร สร้างความเข้าใจถึงความ
เชื่อมโยงของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา และการเผยแพร่หล ักส ูตรที ่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการรับรองวิทย
ฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นอกจากนี้ 
ยั ง เ ป็ น ค ลิ นิ ก ใ ห้ ค า แ น ะ น า เ กี่ ย ว กั บ 
การรับรองสถาบันอุดมศึกษา การเทียบคุณวุฒิ
ต่ างประเทศ และกฎระเบี ยบอื่ นๆ  ในการ 
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

 

 
 
 
 เวลำท ำกำร : 

สถำนที่ : 
หมำยเหตุ : 



 
 
 
 
 
 

 
       ส ำนักมาตรฐานและประเมินผลอดุมศึกษา ได้เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรม “คลินิกให้ค าปรึกษาด้านมาตรฐาน 

และการประกันคุณภาพอุดมศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องในทุกๆ  
วันศุกร์ของสัปดาห์ โดยมีทีมงานบุคลากรของส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาบริการให้ค าปรึกษา ภายใต้ 
การด าเนินการและก ากับดูแลของ ผอ.นุชนภา  รื่นอบเชย ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  
ซ่ึงได้รับการตอบรับจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเข้ามารับบริการ นอกจากนี้ยัง 
เป็นช่องทางให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดเ้ข้ามารับบริการอ่ืนๆ ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
รับผิดชอบ เช่น การเทียบคุณวุฒิต่างประเทศ การรับรองสถาบนัอุดมศึกษา เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

                  “คลินิกให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรประกันคุณภำพระดับอุดมศึกษำ”  
ท่ีส ำนกัมำตรฐำนและประเมินผลอดุมศกึษำ (สมอ.) เปิดให้บริกำรมำตัง้แตเ่ดือนตลุำคม พ.ศ. 2560  

เป็นคลินิกท่ีเป็นส่ือในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจระหวำ่ง สมอ. และสถำบนัอดุมศกึษำในกำรพฒันำ 

หลกัสตูรของสถำบนัอดุมศกึษำให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสตูร ระดบัอดุมศกึษำ 

พ.ศ. 2558 และกรอบมำตรฐำนคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษำแหง่ชำต ิเพ่ือกำรผลิตบณัฑิตท่ีเป็นท่ี 

ต้องกำรของภำคอตุสำหกรรมและตลำดแรงงำน โดยได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงตอ่เน่ืองจนถึงเดือนมกรำคม 

 พ.ศ. 2561 ซึง่คณำจำรย์และบคุลำกรจำกสถำบนัอดุมศกึษำทัง้ของรัฐและเอกชนท่ีเข้ำรับบริกำร 

มีควำมพงึพอใจกบัแนวทำงและข้อมลูตำ่งๆ ท่ีส ำนกัมำตรฐำนและประเมินผล

อดุมศกึษำได้ตอบข้อสงสยัและปัญหำท่ีเก่ียวข้องกบักำรพฒันำหลกัสตูร

ของสถำบนัอดุมศกึษำ และกำรด ำเนินกำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำในระดบัอดุมศกึษำเพ่ือให้เป็นวฒันธรรมคณุภำพ

ในองค์กร และได้ข้อมลูป้อนกลบัมำพฒันำหลกัสตูร

และกำรจดักำรเรียนกำรสอนของสถำบนั อดุมศกึษำ

ตอ่ไป 

  สมอ. พร้อมให้บริกำรคลินิกให้ค ำปรึกษำฯ 

ทกุวนัศกุร์ ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

หำกสถำบนัอดุมศกึษำใดสนใจขอรับ

บริกำรได้ โดยตดิตอ่นดัหมำยลว่งหน้ำ 

ท่ีเบอร์โทรศพัท์ 02-0395632 ทกุวนั

เวลำรำชกำร และ สมอ. หวงัเป็น

อยำ่งยิ่งวำ่กำรให้บริกำรดงักลำ่วจะ

เป็นประโยชน์ตอ่บคุลำกรของสถำบนั 

อดุมศกึษำในกำรพฒันำหลกัสตูรและ

กำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำในระดบั

หลกัสตูรไมม่ำกก็น้อย 
 



 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันไทย-ญี่ปุ่น ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ

สถาบันอาชีวศึกษาฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาจารย์และบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้บริการเกี่ยวกับการรับรองสถาบันอุดมศึกษาและการ

เทียบคุณวุฒิต่างประเทศ ซึ่งส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศกึษายินดีตอ้นรับและพร้อมให้บริการค าปรึกษาแก่สถาบนัอุดมศึกษา

ต่างๆ ในการที่จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนของประเทศต่อไป... 

                                                     มีความมุง่มั่นที่จะเปน็ส่วนหนึ่งของการมีสว่นรว่มในการพัฒนาหลักสูตรของ

สถาบนัอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัอดุมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ โดยใช ้

กิจกรรม “คลนิิกให้ค าปรกึษาด้านการพฒันาหลักสตูรและการประกนัคุณภาพ” เป็นสื่อเชือ่มโยงกับคณาจารย ์

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการจัดท าหลักสตูรของสถาบนัอุดมศึกษา ใหม้ีความเข้าใจและสามารถน าข้อมูลไปใช ้

ในการพัฒนาหลักสตูรใหม้ีมาตรฐาน เพื่อยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษาในการผลิต 

ก าลังคนให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 

และประเทศไทย 4.0 ได้อยา่งชัดเจน  

          ส าหรับในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้  

มีสถาบนัอุมศึกษาของรัฐและเอกชน เข้ามา 

ใช้บริการคลินกิฯ อาท ิมศว.ประสานมติร 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช มรภ.สวนสนุันทา 

มรภ.ร าไพพรรณี  ม.ปทมุธานี 

 

ส ำนักมำตรฐำนและประเมนิผลอุดมศกึษำ 



 

ในเดือนมีนาคม 2561 นี้ เป็นอีกเดือนหนึ่ง

ท่ีคลินิกให้ค าปรึกษาด้านมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพระดับอุดมศึกษา ได้รับการตอบรับจาก

อาจารย์และคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังของ

รัฐและเอกชน ท่ีเข้ามารับการบริการให้ค าปรึกษาท่ี

คลินิกฯ 

เป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องการจะให้การพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรให้ สอดคล้องตาม เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ต ร

ระดับอุดมศึกษา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและพร้อม

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระด้บอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณภาพ สนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

สังคม และรองรับการพัฒนาประเทศ  

       ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาขอเชิญชวน 

      ทุกสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู ้

          ท่ีคลินิกฯ ในทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณ 

           ชั้ น  1  อ าคาร  1  ส านั ก ง านคณะกรรมการ 

       การอุดมศึกษา 

ประมวลภาพกิจกรรมการให้บริการ 

โดย ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 



 

       ผลของการเข้ามาใช้บริการคลินิกให้ค าปรึกษาฯ 

ของอาจารย์ คณาจารย์ และผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร 

และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา สร้าง 

ความเข้าใจและความตระหนักต่อการบริหาร การจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 

และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาใระดับ

อุดมศึกษา พร้อมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

เกิดองค์ความรู้ มีคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ เกิดสมรรถนะและทักษะ

ต่างๆ ที่จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานและการด าเนินชีวิต  

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ

สังคมโลก 

         ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม 

ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษาของไทยจะช่วยพัฒนาประเทศให้ 

ไปสู่ระดับสากลต่อไป 



 

ในเดือนมิถุนายน 2561 คลินิกให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา มีอาจารย์และ
คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษามาใช้บริการ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยชินวัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  วิทยาลัยนานาชาติ
ราฟเฟิลส์  สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยเทคนิคดุสิต) รวมถึงบุคคลทั่วไป 
ที่มาเทียบคุณวุฒิการส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ คลิกนิกฯ เปิดให้บริการในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 
08.30-12.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 1 และสามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2039-5632 



 

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มาใช้บริการคลินิกให้ค าปรึกษาฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561  

ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

และวิทยาลัยดุสิตธานี 



ประมวลภาพกิจกรรมคลินิกให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร
และการประกันคุณภาพระดบัอุดมศึกษา

กิจกรรมการให้บริการของคลินิกให้ค าปรึกษา
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ ได้ด าเนินกิจกรรมมาครบ 1 ปีเต็ม 
ท าให้ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาได้มีข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาต่างๆ 
ในการจัดท าหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาจะได้น ามาปรับกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน/
กิจกรรม ที่จะแนะน า ส่งเสริม ให้อาจารย์ คณาจารย์ และบุคลากรขอสถาบันอุดมศึกษา/
มหาวิทยาลัย สามารถจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศต่อไป



เร่ิมรอบปีงบประมาณ 2562
คลินิกให้ค าปรึกษาด้านมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยส านักมาตรฐาน
และปรเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา ด าเนินการเปิดให้บริการทางวิชาการกับอาจารย์ 
คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย
ท่ีเข้ามาปรึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ได้รับ
การตอบรับท่ีดีจากผู้ท่ีเข้ามาใข้บริการ โดยผู้ท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจ
และเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวท าให้มีความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรให้มี
คุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

นอกจากนี้ สกอ. ได้มีการปรับเปลี่ยนการรับทราบหลักสูตรจากเดิม
ท่ีให้สถาบัน/มหาวิทยาลัย ส่งเอกสารหลักสูตรในรูปเล่มมาเป็นในรูปแบบ 
Online ท่ีเรียกว่า ระบบระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ซึ่งส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษาจะด าเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงให้สถาบันอุดม
ศึกษา/มหาวิทยาลัยได้รับทราบแนวปฏิบัติและวิธีการส่งหลักสูตรท่ีจะ
พิจารณาความสอดคล้องต่อไป



คลินิกให้ค ำปรึกษำด้ำนมำตรฐำนและกำรประกนัคุณภำพระดับอุดมศึกษำ
นอกจากจะเปิดให้บริการในทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.ของแต่ละ
สัปดาห์แล้ว ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษายังมีให้บริการ
คลินิกให้ค าปรึกษาฯ (นอกเวลา) ให้กับอาจารย์ คณาจารย์และ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ท่ีมีประเด็นเร่งด่วน
หรือไม่สามารถมาใช้บริการในวันศุกร์ท่ีมีการเปิดให้บริการ
ของคลินิกให้ค าปรึกษาฯ ได้ ก็สามารถมาใช้บริการการให้
ค าปรึกษาฯ ได้ท่ีส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในวันและเวลาราชการ โดยโทรศัพท์
นัดหมายล่วงหน้าหรือประสานกับ
เจ้าหน้าท่ีของส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ท่ีรับผิดชอบดูแล
สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยเพื่อนัดหมาย
วันและเวลาท่ีจะเข้ามารับบริการการให้
ค าปรึกษา ซึ่งการให้บริการคลินิกให้
ค าปรึกษาฯ (นอกเวลา) เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งท่ีอาจารย์ คณาจารย์
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา/
มหาวิทยาลัย มาใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง



ในช่วงปลายปี 2561 ท่ีผ่านมา
ส านักมาตรฐานและประเมินผล

อุดมศึกษา ได้จัดกิจรรมประชุม
ชี้แจงสร้างความเข้าใจและการใช้

ระบบระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

(CHECO : CHE Curriculum  Online)
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย

ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
ซึ่งคลินิกให้ค าปรึกษาฯ ได้มีการเพิ่มบริการ

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบ CHECO ให้กับ
อาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา/

มหาวิทยาลัย ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การบันทึกข้อมูลในระบบ  และเมื่อวันจันทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562 ส านักงาน            

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
ได้จัดสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาก าลังคนเพ่ือยกระดับสมรรถนะตามนโยบาย

การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เร่ือง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง” (Transforming Thai Higher Education: Building a 

Change Culture) ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่ 
“Ultimate Goal : การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้ทันต่อการใชง้าน“ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nxtgenhe.com



คลินิกให้ค ำปรึกษำด้ำนมำตรฐำนฯ มีอำจำรย์และบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำ
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับหลักสูตรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มำรับบริกำรให้ค ำปรึกษำ
เก่ียวกบัระบบ CHECO และ ระบบ CHE QA Online นอกจำกนีย้งัมีประเด็นเก่ียวกบัหลักสตูร
ทำงไกลและหลักสูตรออนไลน์  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำด ำ เนินนกำร                                 
ขับเคล่ือน                                    เพ่ือให้หลักสูตรของสถำบันอุดมศึกษำมีคุณภำพเป็นไปต ำม
มำตรฐำน                                           กำรอุดมศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และ เพ่ือตอบ
โจทย์                                                    ยทุธศำสตร์ของชำติ 20 ปี อีกด้วย                                                                                  



คณำจำรย์จำกสถำบันอุดมศึกษำ
ทั้งในก ากับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด เข้ามารับบริการการให้
ค าปรึกษาทั้งด้านหลักสูตร การประกันคุณภาพภายใน
การศึกษา การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนและระบบการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) เพ่ือไดร้ับรู้แนวทาง 
วิธีการด าเนินการ และน าไปใช้ในการด าเนินการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
รวมไปถึงมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานศึกษาของชาติ

ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถโทรสอบถาม
ข้อมูลและนัดหมายรับบริการให้ค าปรึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 039 5632 หรือสามารถมารับบริการได้ที่บริเวณชั้น 1 
อาคารอุดมศึกษา 1 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในทุกๆ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 12.00 น.



การส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญของ 
“คลินิกให้ค ำปรึกษำด้ำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพระดับอุดมศึกษำ” ซึ่งส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินการของ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก 
ต่อไปในอนาคต 

ดังนั้น ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการและพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
ก ากับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และนอกสังกัด มาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันในการจัดท าหลักสูตร การด าเนินการ
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร และส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและยกระดับ
หลักสูตรให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับทิศทางการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศต่อไป



คลินิกให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินการ
ใกล้ครบ 2 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีจากอาจารย์ คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาท้ังใน
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เอกชน และนอกสังกัด ในการเข้ามารับบริการให้ค าปรึกษาตั้งแต่ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ จนกระทั่งถึงระดับสถาบัน และในบางสถาบันอุดศึกษาได้มีจ านวนคณะแลหลักสูตรท่ีเข้า
มารับบริการเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของคลินิก
ให้ค าปรึกษาฯ และบรรลุตามพันธกิจของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน
ใหส้ถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา เพื่อท่ีจะพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาอุดมศึกษา
ให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล (World class) ต่อไป

ประจ ำเดือนสงิหำคม 2562



 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการให้บริการ 
  “คลินิกให้ค าปรกึษาด้านการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 

 
 

ระดับอุดมศึกษา” 
 

  ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 
โดย ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ 

 

 กิจกรรมการให้บริการของคลินิกให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ  
โดย ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบข้อสงสัยและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และการด าเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษ า  
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการเปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 และมีการด าเนินกิจกรรมมา
อย่างต่อเนื่องจนครบรอบ 2 ปีเต็ม ในเดือนตุลาคม 2562 โดยที่คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ให้ความสนใจและใช้บริการเป็นจ านวนมาก 

 ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้บรกิารดังกล่าว จะเป็นประโยชน์
ต่อบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร
ไม่มากก็น้อย 
 


