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เป้าหมายของการจัดการศึกษา
ตามกรอบแผนอุดมศึกษา

การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพือ่ผลติและพฒันาบุคลากรที่
มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในโลกาภวิตัน์ .....

ท่ีมา : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2 (ปี พ.ศ. 2551 -2565)
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ผลผลติอดุมศึกษาปัจจุบัน

• ผลส ารวจ ความตอ้งการจา้งบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัในเอเชียของ
ผูว้า่จา้ง...  NUS ติดอนัดบั 1 ของเอเชีย ขณะท่ีจุฬาฯ อนัดบั 41 (ลดลง
เร่ือยๆ) และเป็นหน่ึงเดียวของไทยท่ีติด 1ใน10 ของมหาวิทยาลยัในกลุ่ม
อาเซียน ท่ีเหลือประกอบดว้ยมหาวิทยาลยัในสิงคโปร์  มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย (QS Ranking, Asia 2016)

• คะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นภาษาองักฤษของคนท่ีเขา้สอบ Internet-
Based TOEFL ของประเทศในอาเซียน ไทยเหนือกวา่เพียงลาวและ
กมัพชูา แต่มีคะแนนดา้นการพดูเท่ากนั (Test and Score Data Summary, 
TOEFL 2016)
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ผลผลติอดุมศึกษาปัจจุบัน

• คุณภาพผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัในกลุ่มอาเซียน 10 อนัดบั: สิงคโปร์
อนัดบัโลก 27, 69 และ 658 ขณะท่ีมหาวิทยาลยัในมาเลเชีย อนัดบั 374, 
389, 410, 451 และ 597 ส าหรับไทยอนัดบั 517, 587 (SCIMAGO  
research ranking 2016) 

• Global Competitiveness Index 2016-2017 (WEF) ประเมินอุดมศึกษา
และนวตักรรมไทยต ่ากวา่หลายประเทศอาเซียนในหลายประเดน็ เช่น
สถาบนัท่ีสอนบริหารธุรกิจ แหล่งฝึกอบรมระดบัสูง คุณภาพหน่วยงาน
วิจยัวิทย/์เทคโน ความร่วมมือวิจยัระหวา่งมหาฯ/เอกชน
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กรอบก ากบัดูแล ‘คุณภาพการศึกษา’

• เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ

• การประกนัคุณภาพการศึกษา

• มุ่งสู่การขึน้ทะเบียน TQR
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เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

เกณฑ์มาตรฐานฯ ต้องสามารถรองรับการบริหาร
จัดการหลกัสูตรทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างหลากหลาย
(แต่ได้คณุภาพ) เพือ่ตอบสนองการผลติบัณฑิตให้

ได้ตามความต้องการของสังคม



ประเดน็ส าคญัของเกณฑ์มาตรฐานฯ 2558

1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น คุณวุฒิและ
คุณสมบัติอาจารย์ มาตรฐานการส าเร็จการศึกษา ระดับความสามารถ
ด้านภาษาองักฤษ เป็นต้น

2. เพิ่มความยืดหยุ่ น ในการจัดหลัก สูตรและ เอื้อ ใ ห้ เกิดความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น ลดหน่วยกิตวิชาเฉพาะ อนุญาตให้
บุคคลจากสถาบันคู่ความร่วมมือสามารถท าหน้าที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้  และบุคคลเหล่านี้อาจใช้ประสบการณ์ทดแทนคุณวุฒิและ
ต าแหน่งวชิาการ เป็นต้น
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สาระในการปรับปรุงฯ 
ที่แตกต่างจากเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548

• ก าหนดค านิยาม : อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
อาจารย์พเิศษ

• คุณสมบัตขิองอาจารย์ทีท่ าหน้าทีต่่างๆ ในหลกัสูตร โดยเฉพาะ
ระดบับัณฑิตศึกษา ทั้งอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

• การแบ่งกลุ่มหลกัสูตร
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
พ.ศ. 2552

เพือ่ให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา ให้สามารถผลติบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ (เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ Learning Outcome ทีส่าขาก าหนด 
โดยให้อิสระในการด าเนินการ) 

เพือ่ประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒใินระดบัอุดมศึกษา 
สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ผ่านระบบ TQR
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Teaching Unit

รายละเอียดของหลกัสตูร
(Program Specifications)

รายละเอียดของรายวิชาและภาคสนาม/
ฝึกงาน (ถ้ามี)

(Course + Field Experience 
Specifications)

กระบวนการเรียนการสอน
(ท่ีท าให้บรรลผุลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั)

การวดัและประเมินผล
มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/บณัฑิต

รายงานรายวิชา
(Course Reports)

รายงานประจ าภาคและประจ าปี
การศึกษา    Semester/Annual

Report  Program Report)

5 ปี

วางแผนปรบัปรงุ + พฒันา

สกอ
.

เสนอ อนุมตัสิภา
สถาบนั

เสนอ
สกอ.

รบัทราบ
บนัทึกไว้
ในฐาน
ข้อมูล

หลกัสตูร

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานสาขาสาขา/วิชาต่าง ๆ

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
เกณฑก์ าหนดชือ่ปรญิญา
หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอน
เกณฑ/์แนวทางอื่น ๆ

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั

การจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม

นักศึกษา/บณัฑิต ได้รบัการพฒันาให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

(บณัฑิตมีคณุภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผู้จ้างงานและสงัคม)

มหาวิทยาลยั

การรบัรอง
หลกัสตูร

สกอ.
ขึ้น

ทะเบียน
หลกัสตูร

TQR

ใช่

ไม่
ใช่

1

กก.อ.ก าหนดหลกัเกณฑก์ารปรบัปรงุ1

ก.พ.
ก.ค.ส.

แจง้



การประกนัคณุภาพการศึกษา

การจดัระบบและกลไกในการควบคมุ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน และพฒันาคณุภาพ โดยสถาบนัเอง
เพ่ือมัน่ใจว่าสามารถผลิตผลงานท่ีได้คณุภาพ (บณัฑิต
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทีก่  าหนด งานวิจยัทีมี่คณุภาพ การบริการวิชาการและท านุบ ารงุ
ศิลปะและวฒันธรรมทีต่รงความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม)
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วตัถุประสงค์ของประกาศฯ เร่ืองหลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการประกนัคุณภาพฯ

• เพื่อก าหนดแนวทางในการ ‘ประกันคุณภาพการศึกษา’ภายใน 
ระดบัอุดมศึกษา โดยยึดหลกัเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การด าเนินการของสถานศึกษาฯ 

• เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบั ‘บริบท
และเจตนารมณ์’ ของสถานศึกษาและ ‘มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง’

• เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก



หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกีย่วกบั
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557

• สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ให้สอดคล้องกับ 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

• สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในให้สอดคลอ้งกบับริบทและเจตนารมณ์ของตนเอง
และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนสามารถรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 



หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกีย่วกบั
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557(ต่อ)

• ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
เลือกใช้

• ต้องเป็นระบบทีส่นองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ และ กฎกระทรวงฯ  

• อาจเป็นระบบที ่ค.ป.ภ. พฒันาขึน้ หรือ เป็นระบบคุณภาพอืน่ที่
เป็นทีย่อมรับในระดับสากลและเทียบเคียงได้กบัระบบที่ ค.ป.ภ. 
พฒันาขึน้ ซ่ึงสามารถประกนัคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลกัสูตร 
คณะวิชา และสถาบัน 



หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา (ต่อ)

ในระดบัหลกัสูตร ค.ป.ภ. ไดจ้ดัท าระบบประกนัคุณภาพฯ ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)

ในระดับคณะและสถาบนั ค.ป.ภ. ได้จัดท าระบบประกัน
คุณภาพฯ ท่ีสอดคลอ้งการประกันคุณภาพระดบัหลกัสูตร
และสามารถเช่ือมโยงกบั สมศ. และ ก.พ.ร



หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา (ต่อ)

สกอ. ไดจ้ดัใหมี้ ระบบฐานขอ้มูลส าหรับการประเมิน
(CHE QA Online) ท่ีสอดคลอ้งกบัระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี ค.ป.ภ. พฒันาข้ึน ซ่ึงสามารถ
เช่ือมโยงกบัการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
และ ส านกังาน ก.พ.ร.



หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา (ต่อ)

กรณีท่ีสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเลือกใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาอ่ืน นอกเหนือจากระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ี ค.ป.ภ. พฒันาข้ึน สถานศึกษาจะตอ้งเสนอ
สภามหาวิทยาลยั และ ค.ป.ภ. ใหค้วามเห็นชอบก่อน โดยในการ
น าเสนอขอความเห็นชอบตอ้งเทียบเคียงระหว่างระบบนั้น กบั
ระบบท่ี ค.ป.ภ. พฒันาข้ึน



ระบบประกนัคุณภาพอืน่ ที่ ค.ป.ภ.ให้ความเห็นชอบแล้ว
ระบบ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน

ระบบของ
สากล

 AUN-QA
 AACSB (บริหารธุรกิจ)
 ABEST21 (บริหารธุรกิจ)
 EPAS (บริหารธุรกิจ)
 EQUIS (บริหารธุรกิจ)
 IACBE (บริหารธุรกิจ เฉพาะ ป.ตรี)
 WFME (แพทยศาสตร์)

 AACSB (บริหารธุรกิจ)
 EQUIS (บริหารธุรกิจ)
 EdPEx (สกอ.)

 EdPEx (สกอ.)

ระบบของ
สภาวิชาชีพ

 สภาการพยาบาล
 สภาเทคนิคการแพทย์
 สภาเภสัชกรรม
 สภากายภาพบ าบัด

- -

ระบบที่ ม/ส
พัฒนาขึ้นเอง

 CUPT-QA (ทปอ.)
 CU-CQA100 (จฬ)

 CUPT-QA (ทปอ.)  CUPT-QA (ทปอ.)
18
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การเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน

ฐานข้อมูลหลกัสูตร 
(Thai Qualification Register : TQR) 



จุดมุ่งหมายการขึ้นทะเบียน TQR

 เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด

 เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ หรือ Learning Outcome (ที่สาขาวิชาก าหนด) 
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 เพื่อใหส้าธารณชนรับรู้ว่าหลักสูตรมีการจัดการศึกษาได้คุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด

 เพื่อเป็นเครื่องมือให้มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ 

จุดมุ่งหมายการขึ้นทะเบียน TQR

ทั้งนี้ การเผยแพร่หลักสูตร TQR ให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจของสถาบันอุดมศึกษา
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ขั้นตอนการด าเนินการ
เพือ่เผยแพร่หลกัสูตร

TQR

Flow chart TQR.pdf


ขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่หลกัสูตร TQR

1. สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมนิตนเองและมี
ผลการประเมนิตนเองระดบัดีขึน้ไป ต่อเน่ืองกนั 2 ปี

2. สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ
ภายในระดบัหลกัสูตรจากทะเบียนรายช่ือผู้ประเมนิ
คุณภาพภายในส าหรับตรวจประเมนิหลกัสูตร
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ขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่หลกัสูตร TQR

3. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร
ด าเนินการตรวจประเมนิคุณภาพหลกัสูตรทีจ่ะขอขึน้
ทะเบียน TQR เพือ่ยนืยนัผลการประเมนิ ผ่านระบบ 
CHE QA Online

4. สถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ / 
ทราบในการขอขึน้ทะเบียนหลกัสูตร TQR
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ขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่หลกัสูตร TQR

5. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความประสงค์ขอขึน้ทะเบียนหลกัสูตร 
TQR มายงั สกอ. พร้อมแนบมตสิภาสถาบันและค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร รวมทั้ง
ข้อมูลด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร
ต่างๆ (Program Learning Outcomes) ที่จะสะท้อนให้สังคมรับรู้
ได้ว่าบัณฑิตจากหลกัสูตรน้ันๆ จะต้องมีองค์ความรู้อะไร สามารถ
ท าอะไรได้ (สรุปย่อประมาณคร่ึงหน้ากระดาษ)
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ขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่หลกัสูตร TQR

6. สกอ. ตรวจสอบการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายใน 
วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรผ่านระบบ CHE 
QA Online และเสนอคณะอนุกรรมการพฒันาการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษาพจิารณากลัน่กรอง
ผลการประเมินว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที ่สกอ. ก าหนดก่อน
น าเสนอ ค.ป.ภ. พจิารณาขึน้ทะเบียน TQR และเสนอ กกอ. ให้
ความเห็นชอบต่อไป
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 กรณหีลกัสูตรใช้ระบบการรับรองของสากล

 ได้รับการรับรองตามระบบของสากลแบบไม่มีเงื่อนไข

 ระยะเวลาการขึน้ทะเบียนตามระยะเวลาการรับรองของระบบสากล
น้ัน

 กรณหีลกัสูตรใช้ระบบการรับรองของสภาวชิาชีพ

 ได้รับการรับรองตามระบบของสภาวิชาชีพแบบไม่มีเงื่อนไข

 ระยะเวลาการขึน้ทะเบียนตามระยะเวลาการรับรองของสภาวชิาชีพ
น้ัน

การเผยแพร่หลกัสูตรใน TQR ส าหรับหลกัสูตรทีใ่ช้ระบบประกนั
คุณภาพอืน่
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การด าเนินการประกนัคุณภาพของหลกัสูตร
ที่ได้รับการเผยแพร่ TQR แล้ว

1. ด าเนินการประเมนิตนเองเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

2. จัดส่งข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online เป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

 ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set)

 รายงานผลการก ากบัมาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1

 รายงานการประเมินตนเอง
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