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สรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในการเขารวมรับบรรยาย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 ณ หองนิโลตบล ช้ัน 2 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

 จากการท่ีงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัยใหเขารวมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 งานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพจึงไดสรุปประเด็นการบรรยายของวิทยากรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มีรายละเอียดพอสังเขป โดยวิทยากรไดเนนย้ํามหาวิทยาลัยในเรื่องการนํา คําแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 
2562  มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาใชในการ
ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้  

1. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2562 สวนท่ีมหาวิทยาลัยเก่ียวของจะอยูใน ขอ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย โดยจะแยกเปนระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิต 
 ระดับมหาวิทยาลัย จะเก่ียวของในขอท่ี 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม คือ การปรับรูปแบบการเรียนรู
และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัยสําหรับศตวรรษท่ี 21 และการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางาน ขอท่ี 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย คือการมุงเนนการพัฒนา
โรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู การพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย และสงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณ
ท่ีถูกตองของคนในชาติ และขอท่ี 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  

ระดับโรงสาธิต จะเก่ียวของในขอท่ี 8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ การจัดใหมีระบบพัฒนา
เด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ และสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยคํานึงถึงพหุปญญาท่ีหลากหลายของเด็กแตละคนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 ซ่ึงเก่ียวกับมาตรฐาน 5 ดาน คือ ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัย
และนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และดานการบริหารจัดการ โดย
เนนย้ําการสรางหลักสูตรตองคํานึงถึงท้ัง 3 คุณลักษณะ คือ Learner person คือ เรียนรูตลอดชีวิต พรอม
เผชิญความเปลี่ยนแปลง และมีความเปนผูนํา สรางสัมมาอาชีพท่ีดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
Innovation Co-creator คือ รวมแกไขปญหาสังคม โดยบุรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
มูลคา และเปนผูประกอบการท่ีเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก และ Active Citizen คือ กลา
ตอตานการกระทําในสิ่งท่ีผิด รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาท่ียั่งยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขใน
สังคมไทยและประชากรโลก หลักสูตรตองไป deploy ลงใน Outcome ของรายวิชาในหลักสูตร  กรณีท่ี
หลักสูตรท่ียังไมครบรอบในการปรับปรุงหลักสูตรก็ตองดําเนินการปรับปรุงรายวิชาท่ีจะสอนใหได Outcome 
เชนเดียวกัน 

3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เนนย้ําอยู 2 เรื่อง  
- การรับรองหลักสูตร จะเก่ียวของในมาตรา 54 และ 55 ซ่ึงหลักสูตรตองไดรับการอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย และเปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีรัฐมนตรีกําหนด และตอง
แจงตอ สป.อว. รับทราบ จึงจะเปดสอนได โดยปจจุบันคือการคียเขาไปในระบบ CHECO และ submit ไปท่ี 
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สป.อว. และในกรณีท่ีเห็นวาไมเปนไปตามมาตรฐาน ตามมาตรา 60 ระบุวาใหคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาสั่งใหสถาบันอุดมศึกษาแกไขปรับปรุง ซ่ึงตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนท่ีผูเรียนรุนแรกจะสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรการศึกษานั้น  

- การรายงานการประกันคุณภาพ จะระบุไวในมาตรา 62 และ 63 ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในใหเปนไปตามมาตรฐานฯท่ีกําหนด มีการ
รายงานผลการประเมินตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และนําผลการประเมินดังกลาวไปพิจารณาเพ่ือ
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจงให สป.อว. รับทราบ เพ่ือเปนขอมูล
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรา 64 การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหนวยงาน
ตางประเทศท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง หรืออาจประเมินโดยหนวยงานของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน 
หรือหนวยงาน ในตางประเทศท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกําหนดก็ได  

ในสวนของการประเมินคุณภาพจะเก่ียวของกับ กยศ. กองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา มี 2 ประเด็น 
คือ ขอแรก สถาบันตองไดรับผลการประเมินอยูในระดับพอใชข้ึนไป ขอสอง หลักสูตรตองผานเกณฑการ
กํากับมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 คือ มีอาจารยครบตามเกณฑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด กรณีหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรใหมอาจจะไมไดกู กยศ. เนื่องจาก สป.อว. ไมทราบวามี
การปรับปรุงหลักสูตรโดยการเปลี่ยนชื่อใหมหาวิทยาลัยจัดทําบันทึกแจงไปยัง สป.อว. ใหทราบ   

4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ขณะนี้มีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2563 คาดวาจะประกาศในราชกิจจาฯประมาณ

เดือนเมษายน 2563 หลักสูตรใหม/ปรับปรุง ซ่ึงหลักสูตรท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหลังเดือน
เมษายน 2563 ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน พ.ศ. 2563 โดยเกณฑมาตรฐานใหมนี้ในระดับปริญญาตรี
ยังคงใชเกณฑเหมือนมาตรฐาน พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาโทนั้นจะปรับปรุงแคเรื่องแผนการสอนจากภาค ก 
ภาค ข เปน แบบวิชาการ และวิชาชีพ คุณสมบัติอาจารยยังคงเหมือนเดิม และระดับปริญญาเอกจะปรับปรุง
เรื่องผลงานของอาจารยประจําตองเปนงานวิจัยแลวตองไปเผยแพรระดับนานาชาติ อยางนอย 3 เรื่อง และ
ตองเปนงานวิจัยเทานั้น ผลงานของนักศึกษาก็จะตองเผยแพรระดับนานาชาติ  
 
สรุปประเด็นคําตอบจากขอคําถามท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร 

1. การทําสมอ.08 กรณีท่ีตองแจงให สป.อว. รับทราบ มี 3 กรณี  
 1) การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ/ประจําหลักสูตร 2) การเพ่ิมจํานวนการรับนักศึกษา และ 

3) การเพ่ิมสถานท่ีจัดการเรียนการสอน ถาไมกระทบกับโครงสรางหลักสูตร ปรัชญา และวัตถุประสงคของ
หลักสูตรใหทํา สมอ.08 แจงสภามหาวิทยาลัยไมตองแจง สป.อว. 

2. ระยะเวลาในการหาอาจารยใหครบตามเกณฑมาตรฐานฯ กรณีท่ีอาจารยมีการลาออกโดยตอง
หาอาจารยใหมภายใน 90 วันนั้นในมุมมองของ สป.อว. คือเปนชวงเวลาซัมเมอรไมมีการจัดการเรียนการสอน 
การขาดอาจารยตองไมกระทบกับการเรียนการสอน ซ่ึงหลักสูตรควรมีการวางแผนไวลวงหนามีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของหลักสูตรเพ่ือใหอาจารยตองประจําอยูตลอดเวลา 

3. การรายงานผลงานอาจารยประจํา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรยอนหลัง 5 ป กรณีผลงานของอาจารย
ท่ีระบุไวในเลม มคอ.2 หมดอายุไมตองแกไข สมอ.08 เปลี่ยนแปลงใน มคอ.2 ท่ีอนุมัติไปแลว แตจะตอง
รายงานผลในองคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน และ 4.2  

4. กรณีหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ควรไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนเปดรับนักศึกษาเพ่ือ
สรางความม่ันใจใหกับผูเรียน  
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5. การขอลดอาจารยประจํา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรกรณีหลักสูตรปด ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหปดหลักสูตรจะยังปดหลักสูตรไมสมบูรณจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะจบการศึกษา หากตองการนํา
ศักยภาพของอาจารยไปใชในหลักสูตรอ่ืนจะตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และตองไดรับความ
เห็นชอบจาก กกอ. ตอบกลับมากอนจึงจะสามารถนําศักยภาพของอาจารยไปใชได ซ่ึงเกณฑในการพิจารณา
ระดับปริญญาตรีคือ นักศึกษาตองอยูในชวงสหกิจ/ฝกงาน สวนการพิจารณาระดับบัณฑิตศึกษาคือ นักศึกษา
ตองอยูข้ันตอนการทําวิทยานิพนธและมีท่ีปรึกษา (Advisor) ครบถวนแบบเปนทางการแลว  

6. หลักสูตรพหุ คือการใชองคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตรมาผสมผสานใชในการวิเคราะห 
วิจัยและสังเคราะหข้ึนเปนองคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน ตัวอยางเชน วิศวกรรมชีวการแพทย 
(วิศวกรรมศาสตร + แพทยศาสตร) ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

7. หลักสูตรใหมท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแตยังไมมีนักศึกษา ตองตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยหลักสูตรตองนํากระบวนการรับนักศึกษามาทบทวนอยางละเอียด 
หากภายใน 2 ปยังไมมีนักศึกษาใหทําการปดหลักสูตร  
 
 
 
          (รองศาสตราจารยศศินันท  เศรษฐวัฒนบดี) 
         รองอธิการบดี 


