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ค�าน�า

 แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการด�าเนินการในช่วงที่สถาบันอุดมศึกษา 
ทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้าน 
การวิจยั การพฒันาหลกัสตูร และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการ 
พลิกบทบาทของคณาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาทักษะ  
ความรู้ ความสามารถทีจ่�าเป็นต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในศตวรรษที ่ 21  
(21st Century Skills) ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากล และเพื่อการ
พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท�าแนวทางการ 
ส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
บนพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็น 
เคร่ืองมอื การพฒันาและการปรบัโครงสร้างประเทศไทยไปสูป่ระเทศไทย 
4.0 การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบการพัฒนา 
อาจารย์มืออาชีพของต่างประเทศ โดยได้ให้ความส�าคญัในการมีส่วนร่วม 
ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบัน 
อุดมศึกษาทุกแห่งในการเข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อมูลที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการพฒันาคณาจารย์ทางด้านการเรยีนการสอนเป็นระยะๆ 
ซึ่งจะสามารถท�าให้เห็นพัฒนาการของอาจารย์ได้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี  
โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาน�าไปใช้เป็นหลักคิดในการพัฒนา 
รายละเอียดที่จะส่งเสริมคุณภาพของคณาจารย์ตามความต้องการของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่อไป



 ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า แนวทาง
การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบัน 
อุดมศกึษาฉบบันี ้ จะเป็นจุดเปลีย่นท่ีส�าคญัในการส่งเสรมินโยบายการจัด 
การศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยอาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพ 
ทางด้านการเรยีนการสอน ซึง่นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพแล้ว ยังจะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีคณาจารย์มีคุณภาพ สามารถเทียบเคียงได้กับอาจารย ์
มืออาชพีของสถาบนัอดุมศกึษาของต่างประเทศในยคุศตวรรษที ่21 ด้วย

                      
(นายสุภัทร จ�าปาทอง)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กิตติกรรมประกาศ

 แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษานี้ ส�าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของท่านรอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์บัณฑิต 
ทิพากร) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ซึ่งร่วมเป็นคณะอนุกรรมการจัดท�าแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและ 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา  อนกุรรมการและทีป่รกึษา
 (รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร)   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ ประธานอนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองประธานอนุกรรมการ
4. ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ   อนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์  อนุกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์อานุภาพ เลขะกุล   อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  อนุกรรมการ
8. อาจารย์ชเนนทร์ มั่นคง    อนุกรรมการ
9.  อาจารย์กลางใจ สิทธิถาวร    อนุกรรมการ
10. ผูอ้�านวยการส�านกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษา  อนุกรรมการ
 (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)
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11. เจ้าหน้าที่ส�านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา อนกุรรมการ 
        และเลขานกุาร
12. เจ้าหน้าท่ีส�านกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา   ผูช่้วยเลขานกุาร
13. เจ้าหน้าท่ีส�านกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา   ผูช่้วยเลขานกุาร

 นอกจากน้ี ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอขอบคุณ 
แหล่งข้อมูลประกอบการจัดท�าแนวทางฯ ได้แก่   The UK Professional  
Standards Framework ของสหราชอาณาจกัร Australian  Professional 
Standards for Teachers ของประเทศออสเตรเลยี KMUTT Professional 
Standards Framework for teaching and supporting learning 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี PSU Teaching 
Professional Standards Framework ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
และสรุปผลการเสนอแนะข้อคดิเหน็จากการประชมุเชิงปฏบิตักิาร 4 ภาค 
ในโครงการ “TQF and the Development of Professional Standards 
Framework” ในระหว่างวันที ่28 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2558
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บทน�า

 การส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเกิด 
ขึน้มานานแล้วในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสหภาพยโุรป ซึง่เป็น 
ที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาช้ันน�าของโลกเป็นจ�านวนมาก ในการจัดท�า 
แนวทางการส่งเสริมฯ นี้ จึงศึกษาจากประสบการณ์การน�าไปใช้ของ 
สหราชอาณาจักร และของประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนจากสถาบัน
อุดมศึกษาของไทยบางแห่งที่ได้มีการริเริ่มน�าไปจัดท�าเป็นแนวทาง 
การพฒันาศกัยภาพอาจารย์ของตน การจดัท�าแนวทางการส่งเสรมิคุณภาพ
การจัดการศกึษาของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาจึงเป็นจุดเปลีย่นส�าคญั  
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษาของไทยที่สอดคล้องกับทักษะ 
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) และแนวคดิการศกึษาไทย 4.0 
(Education 4.0) ประกอบกับปัจจุบันในสถาบันอุดมศึกษามีอาจารย์ 
รุ ่นใหม่เป็นจ�านวนมาก  จึงจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้มเีทคนิค แนวทาง และวิธีการในการจดัการเรียนการสอนทีเ่หมาะสม  
เป็นอาจารย์มืออาชีพที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตาม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม
 ทั้งนี้ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษานี้ เป็นเพียงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบัน 
อดุมศกึษาน�าไปเป็นแนวทางหรอืแบบอย่างในการพฒันาอาจารย์ทีเ่หมาะสม 
และสอดคล้องกบัปรชัญา วตัถปุระสงค์ และบรบิทของแต่ละสถาบนัต่อไป
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การด�าเนินการ

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการ
ศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของ 
ผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจดั 
การเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถ 
ผลติบณัฑติทีมี่คณุภาพและได้มาตรฐานทีเ่ทยีบเคยีงกนัได้ท้ังในระดบัชาติ
และระดับสากล 
 เพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการท่ีมุ่งเป้าหมายไปสู่มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ดังกล่าว และน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงได้ก�าหนดองค์ประกอบ
และสิ่งที่ควรค�านึงถึงในการจัดการศึกษา รวมทั้งปัจจัยสู่ความส�าเร็จ 
ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิการออกแบบหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์
การสอน และการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนของอาจารย์ เป็นต้น 
ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้ด�าเนนิการโครงการต่างๆ เพือ่
ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการด�าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาตดิงักล่าว ทัง้ในส่วนของการด�าเนินการโดยส�านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาเอง และการด�าเนนิโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
 ในปี พ.ศ. 2558 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด�าเนิน
โครงการความร่วมมือกับสหภาพยโุรป (EU) ในโครงการ “TQF and  
the Development of Professional Standards Framework” โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ในสถาบัน 
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อุดมศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านศาสตร์ในสาขา ด้าน 
การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และทัศนคติที่ดีงาม 
ในความเป็นอาจารย์มืออาชีพ  โดยสหภาพยุโรปได้มอบหมายให้  
Mr. Gerard Madill ผู ้เช่ียวชาญจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมใน
โครงการดงักล่าว และได้จดัประชุมเชิงปฏิบตักิารให้แก่สถาบนัอุดมศกึษา 
ใน 4 ภมูภิาค มผีูบ้ริหารและคณาจารย์จากสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ
เข้าร่วมประชุมรวมประมาณ 800 คน ท่ีประชุมได้ศึกษาประสบการณ์ 
จากผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป เรื่องกรอบมาตรฐานอาจารย์มอือาชพี
ของสหราชอาณาจกัร (The United Kingdom Professional Standards 
Framework; UKPSF) และได้ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกรอบการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ 
ในบริบทของอุดมศึกษาไทย 
 จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะให้
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท�ากรอบมาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพที่เป็นกรอบกลางเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจได้มีแนวทาง 
ในการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพตามบริบทของตนเอง 
ด้วยความสมัครใจ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท�า 
(ร่าง) กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของไทย เสนอคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและติดตามการด�าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ชื่อว่ากรอบมาตรฐาน
อาจารย์ด้านการจดัการเรยีนการสอน และเหน็ชอบให้แต่งตัง้คณะท�างาน
เพื่อน�าข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการมาขยายผลและจัดท�าเป็น
แนวทางอย่างเป็นรูปธรรม
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 คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2560 ได้พิจารณาแล้ว มีมต ิ
ให้ความเห็นชอบโดยมีข้อสังเกตว่า การก�าหนดเป็นกรอบมาตรฐาน 
อาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการจัดท�ามาตรฐานที่มา 
ก�ากับการท�างาน หรือเป็นหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะมากเกินไป  
การพิจารณาสมรรถนะของอาจารย์ควรพิจารณาในภาพรวม เป็นการ 
ส ่งเสริมและสนับสนุน และควรเป็นเพียงแนวทางการส่งเสริมให้
อาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
การท�าหน้าที่อาจารย์มืออาชีพที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ มากกว่า
จะต้องก�าหนดเป็นมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ฯ จึงเห็นควรให้มีการ 
ปรบัเปลีย่นชื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ความเห็นชอบการจัดท�าแนวทาง 
การส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
จัดท�าแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
การสอนของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ด�าเนินการจัดท�าแนวทางฯ 
ต่อไป
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กรอบแนวคิดในการจัดท�าแนวทางการส่งเสรมิคณุภาพ
การจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา

 แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ในสถาบนัอดุมศกึษา ได้ด�าเนนิการโดยการศึกษาแนวคิดของ The UK 
Professional Standards Framework (UKPSF) ของสหราชอาณาจกัร 
และ Australian Professional Standards for Teachers ของประเทศ
ออสเตรเลีย ตลอดจนการศึกษาจากประสบการณ์การพัฒนาอาจารย์
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุตีามแนวคิด ของ UKPSF 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพฒันาตามแนวคดิของ Australian 
Professional Standards for Teachers 
 UKPSF ก�าหนดมาตรฐานอาจารย์มอือาชีพไว้ 3 ด้าน คอื Areas 
of Activity, Knowledge และ Professional Values และมีระดับ
ของมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดับ คือ Associate Fellow, Fellow, 
Senior Fellow และ Principal Fellow ซึ่งสอดคล้องและมีแนว 
ความคดิใกล้เคยีงกบั Australian Professional Standards for Teachers  
ที่ก�าหนดมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพไว้ 3 ด้าน คือ Professional 
Knowledge, Professional Practice และ Professional Engagement 
โดยมรีะดบัมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดบั คอื Graduate, Proficient, Highly 
Accomplished และ Lead 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดท�า KMUTT 
Professional Standards Framework for teaching and supporting 
learning เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาอาจารย์โดยศึกษาจากแนว 
ความคิดของ UKPSF ซึ่งก�าหนดให้มีมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 3 ด้าน 
คือ Core Knowledge, Areas of Activity และ Professional Values 
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และมีระดบัของมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดบั คอื Beginner, Competent, 
Proficient และ Mastery ส�าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด 
ท�า PSU Teaching Professional Standards Framework โดยศึกษา
จากแนวความคดิของ Australian Professional Standards for Teachers 
โดยก�าหนดให้มีมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 3 ด้าน คือ Professional 
Knowledge, Professional Practices, และ Professional Values 
และมีระดับของมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดับ คือ Fellow Teacher  
(ดรณุาจารย์), Professional Teacher (วชิชาจารย์), Scholarly Teacher 
(สามัตถิยาจารย์) และ Masterly Teacher (สิกขาจารย์) 
 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ศึกษาแนวคิดจากของ
สหราชอาณาจักร และของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งประสบการณ์
การริเริ่มน�าไปใช้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�าไปสู่การจัดโครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ เร่ือง “TQF and the Development of Professional  
Standards Framework” ในระหว่างวันที ่28 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2558  
โดยความร่วมมือกบัสหภาพยโุรปในการส่งผู้เช่ียวชาญมาเข้าร่วมโครงการ  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
เป็นกรอบในการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวทาง 
ดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมเชิงปฏิบตักิาร 4 ภาค ท่ีประชุมได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง และได้ข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ส�าคัญส่วนหนึ่งในการจัดท�าแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยก�าหนดให้ 
มี 3 องค์ประกอบคือ ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) ด้านสมรรถนะ 
(Competencies) และด้านค่านิยม (Values) และมีระดับคุณภาพ 
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การจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2  
ระดับที่ 3 และระดับที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสากลดังกล่าว 
ข้างต้น และจะสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพฒันาอาจารย์ในสถาบนั
อุดมศึกษาต่อไป
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แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา

 แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ 
ในสถาบนัอดุมศกึษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ในสถาบนัอดุมศกึษาพฒันาตนเองให้มสีมรรถนะและประสทิธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน จ�านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ
 1.1 ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตน
 1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที ่2 สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย 4 มติ ิคอื
 2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน
 2.4 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้
ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบที่ 3 ค่านิยม (Values) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ
 3.1 คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
 3.2 ธ�ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ 
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 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละองค์ประกอบข้างต้น 
ก�าหนดให้มีระดับของคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบ จ�านวน 4 ระดับ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 
โดยใน 4 ระดับ มีดังนี้

ระดับท่ี 1 
 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้  
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบ
กิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยค�านึงถึง 
ผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน น�าผลประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง เปิดใจรบัฟังความคดิเหน็จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร 

ระดับท่ี 2 
 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 1 ที่มีความรู้ลึก
ในศาสตร์ของตน และติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่าง
สม�า่เสมอ มคีวามรูค้วามเข้าใจในศาสตร์การเรยีนรู ้สามารถจัดการเรยีนรู้ 
ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มผู้เรยีน ก�ากบัดูแลและตดิตามผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
อย่างเป็นระบบ ให้ค�าปรึกษาช้ีแนะแก่เพื่อนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร 
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ระดับท่ี 3 
 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ทีเ่ชีย่วชาญ 
ในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์  
น�าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและ 
ผู ้ชี้แนะในระดับองค์กรด้านการจัดการเรียนรู ้  และนโยบายด้าน 
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

ระดับท่ี 4 
 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 3 ที่เป็นผู้น�า 
ในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์  
เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการก�าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ เป็นผู้น�าเชิงนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ 
 



ตารางแสดงความสัมพันธ์ของระดับสมรรถนะและประสิทธิภาพ
ของแต่ละองค์ประกอบ
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

1. องค์ความรู้ (Knowledge)

1.1 ความรู้ในศาสตร์  
สาขาวิชาของตน 

• อธิบายแนวคิด และหลักการส�าคัญ  
ของเนื้อหา/เรื่อง/วิชาที่สอน พร้อมทั้ง
การประยุกต์ใช้

• จัดล�าดับและเชื่อมโยงหัวข้อที่สอน 
ได้อย่างเป็นระบบ

• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 1 

• ติดตามองค์ความรู้ที ่
ทันสมัย วิเคราะห์และ
น�ามาใช้อย่างเหมาะสม 

• ให้ค�าปรึกษา ชี้แนะ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่เพื่อนอาจารย์ได้

• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 2

• ประเมินแนวคิด หลัก
การส�าคัญในศาสตร์ที่
สอน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างองค์ความ
รู้ใหม่ 

• บูรณาการความรู้ของ
ศาสตร์ทีส่อนกบัศาสตร์
อืน่ทีเ่กีย่วข้อง

• มคีวามรูค้วามสามารถ
ระดับที่ 3

• สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
• คาดการณ์หรือ

ประเมินทิศทางความ
ก้าวหน้าของศาสตร์ 

1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอน
และการเรียนรู้ 

• อธิบายจิตวิทยาการเรียนรู้ และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้

• ระบุวิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 
• เลือกวิธีวัดและประเมินผลเบื้องต้น         

ที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ 

• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 1

• วิเคราะห์ภูมิหลังและ
ศักยภาพของผู้เรียน
เพื่อน�าไปออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้

• เลือกวิธีจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผลการ
เรียนรู้ และกลุ่มผู้เรียน

• ให้ค�าปรึกษา ชี้แนะ 
และถ่ายทอดศาสตร ์
การสอนและการเรียนรู้
ให้แก่เพื่อนอาจารย์ได้

• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 2

• ประเมินวิธีจัดการ
เรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล 

• บูรณาการการจัด 
การเรียนการสอน
ระหว่างวิชา/ศาสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 3

• สร้างความรู้/ 
นวัตกรรม ในศาสตร์
การสอน และการ
จัดการการเรียนรู้ หรือ

• ให้ค�าปรึกษา ชี้แนะ 
และถ่ายทอดศาสตร์
การสอนและการ
เรียนรู้ให้กับอาจารย์
ภายนอกองค์กรได้ 
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4
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• มีความรู้ความสามารถ
ระดับที่ 1 

• ติดตามองค์ความรู้ที ่
ทันสมัย วิเคราะห์และ
น�ามาใช้อย่างเหมาะสม 

• ให้ค�าปรึกษา ชี้แนะ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้
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• อธิบายจิตวิทยาการเรียนรู้ และปัจจัยที่
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ผลการเรียนรู้ 
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

2. สมรรถนะ (Competencies)

2.1 ออกแบบและวางแผน
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ออกแบบกิจกรรม และใช้เทคโนโลยี 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

• ประสานงานกับผู้สอนร่วมในรายวิชา
อย่างมีประสิทธิภาพ และทบทวน
เนื้อหาที่สอนร่วมกัน 

• น�าผลการประเมนิโดยผูเ้รยีนมาใช้ในการ
พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 1 
• พัฒนารูปแบบ 

การเรียนรู้ 
• มีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาการออกแบบ 
การเรียนรู้ร่วมกับ 

  เพื่อนอาจารย์ในสาขา 
  วิชา

• มีสมรรถนะระดับที่ 2
• มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการออกแบบ
การเรียนรู้ร่วมกับ
เพื่อนอาจารย์ในต่าง
สาขาวิชา ในศาสตร์
เดียวกัน หรือ

• เป็นวิทยากรในด้าน
การออกแบบกิจกรรม
และเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ในต่างสาขา
วิชา ในศาสตร์เดียวกัน 
หรือ

• สถาบันอื่นน�ารูปแบบ
การเรียนรู้ที่ได้พัฒนา
ขึ้นไปใช้

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผูน้�าการออกแบบ

การเรียนรู้ในต่าง
ศาสตร์

• เป็นวิทยากรในด้าน
การออกแบบกจิกรรม
และเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ในต่างศาสตร์
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4
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• ออกแบบกิจกรรม และใช้เทคโนโลยี 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

2.2 ด�าเนินกิจกรรม 
การเรียนรู้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

• จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

• จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสม
กับเนื้อหาและระดับของผู้เรียน

• ประสานงานการจัดรูปแบบการเรียนรู้
กับผู้สอนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

• พิจารณาน�าผลการประเมินจากเพื่อน
อาจารย์มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

• ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่หลาก
หลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 1
• ก�ากับดูแลและติดตาม

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ

• ใช้นวัตกรรมหรือความ
คิดสร้างสรรค์ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• มีสมรรถนะระดับที่ 2
• น�าผลงานการวิจัยใน

ชั้นเรียนมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผู้น�า หรือผู้สร้าง

นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

• ผลักดันให้เกิด
นโยบายหรือ กลยุทธ์
ระดับองค์กรที ่
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ

2.3 เสริมสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้และสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน

•  จัดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการ 
 มีส่วนร่วมจากผู้เรียน

•  ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้เรียนในการพัฒนา  
 ทักษะชีวิตและการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 1 
• จัดบรรยากาศการเรียน

รู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน

• วินิจฉัยปัญหาของ 
ผู้เรียน และช่วยเหลือ
ได้อย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา

• มีสมรรถนะระดับที่ 2   
จัดการเรียนรู้ใน 
สถานการณ์จริงหรือ

  พื้นที่จริง 
• ริเริ่มการเปลี่ยน 

แปลงการจัด
  บรรยากาศการเรียนรู้
  ในระดับหลักสูตร 

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผูน้�าในการก�าหนด

นโยบายการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้

  ในระดับองค์กร หรือ
• เป็นที่ปรึกษาในการ

ก�าหนดนโยบายเพื่อ
การพฒันาบรรยากาศ
การเรียนรู้
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4
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อาจารย์มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

• ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่หลาก
หลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 1
• ก�ากับดูแลและติดตาม

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ

• ใช้นวัตกรรมหรือความ
คิดสร้างสรรค์ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• มีสมรรถนะระดับที่ 2
• น�าผลงานการวิจัยใน

ชั้นเรียนมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผู้น�า หรือผู้สร้าง

นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

• ผลักดันให้เกิด
นโยบายหรือ กลยุทธ์
ระดับองค์กรที ่
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ

2.3 เสริมสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้และสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน

•  จัดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการ 
 มีส่วนร่วมจากผู้เรียน

•  ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้เรียนในการพัฒนา  
 ทักษะชีวิตและการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 1 
• จัดบรรยากาศการเรียน

รู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน

• วินิจฉัยปัญหาของ 
ผู้เรียน และช่วยเหลือ
ได้อย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา

• มีสมรรถนะระดับที่ 2   
จัดการเรียนรู้ใน 
สถานการณ์จริงหรือ

  พื้นที่จริง 
• ริเริ่มการเปลี่ยน 

แปลงการจัด
  บรรยากาศการเรียนรู้
  ในระดับหลักสูตร 

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผูน้�าในการก�าหนด

นโยบายการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้

  ในระดับองค์กร หรือ
• เป็นที่ปรึกษาในการ

ก�าหนดนโยบายเพื่อ
การพฒันาบรรยากาศ
การเรียนรู้
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

2.4 วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน พร้อม
ทั้งสามารถให้ข้อมูล 
ป้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์

• ออกแบบการวัดและประเมินผล
  ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
• ประเมินความก้าวหน้า 
  (formative) และประเมิน
  ผลสัมฤทธิ์ (summative) 
  ของผู้เรียน 
• ก�าหนดเกณฑ์การประเมินที่
  ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูล
  ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

• มีสมรรถนะระดับที่ 1
• วัดและประเมินผลโดย

ใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
การพัฒนาผลการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 2
• ประเมินวิธีการวัดและ

ประเมินผลเพื่อน�ามา
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

• เป็นผู้น�าในการ
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลในระดับ
หลักสูตร

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผู้น�าในการ

ก�าหนดนโยบายการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในระดับ
องค์กร หรือ

• ให้ค�าปรึกษาในการ
ก�าหนดนโยบายการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

2.4 วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน พร้อม
ทั้งสามารถให้ข้อมูล 
ป้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์

• ออกแบบการวัดและประเมินผล
  ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
• ประเมินความก้าวหน้า 
  (formative) และประเมิน
  ผลสัมฤทธิ์ (summative) 
  ของผู้เรียน 
• ก�าหนดเกณฑ์การประเมินที่
  ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูล
  ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

• มีสมรรถนะระดับที่ 1
• วัดและประเมินผลโดย

ใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
การพัฒนาผลการเรียนรู้

• มีสมรรถนะระดับที่ 2
• ประเมินวิธีการวัดและ

ประเมินผลเพื่อน�ามา
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

• เป็นผู้น�าในการ
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลในระดับ
หลักสูตร

• มีสมรรถนะระดับที่ 3
• เป็นผู้น�าในการ

ก�าหนดนโยบายการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในระดับ
องค์กร หรือ

• ให้ค�าปรึกษาในการ
ก�าหนดนโยบายการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

3. ค่านิยม (Values)

3.1 คุณค่าในการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ 

      และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

• พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมทั้ง
ในและนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

• รบัฟังเสยีงสะท้อนจากผูเ้รยีน และน�ามา  
พัฒนาตนเอง 

• มีคุณลักษณะระดับที่ 1
• มีส่วนร่วมในการพัฒนา

วิชาชีพอาจารย ์
ในองค์กร 

• รับฟังความคิดเห็นจาก
  ผู้ร่วมวิชาชีพเพื่อน�ามา
  พัฒนาตนเอง

• มีคุณลักษณะระดับที่ 2
• เป็นพี่เลี้ยง และผู้น�า

ในการพัฒนาวิชาชีพ 
อาจารย์ในองค์กร 
ในการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน

• มคีณุลกัษณะระดบัที ่3
• มีส่วนร่วมและอุทิศ

ตนให้กับการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์
ภายนอกองค์กร หรือ

• เป็นผู้ชี้น�าเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
ในระดับประเทศ

3.2 ธ�ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพอาจารย์ 

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
  แห่งวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร

• มีคุณลักษณะระดับที่ 1
• มีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสริมให้เกิดความ
เข้าใจและให้เกิด 
การปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอาจารย ์
ในองค์กร

• มคีณุลกัษณะระดบัที ่2
• เป็นพี่เลี้ยง และผู้ชี้น�า

เชิงนโยบายด้านจรรยา
บรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์

• มคีณุลกัษณะระดบัที ่3
• มีส่วนร่วม อุทิศตน 

และเป็นแบบอย่าง 
ให้กับการพัฒนา

  จรรยาบรรณแห่ง
  วิชาชีพอาจารย์ทั้ง
  ภายในและภายนอก
  องค์กร
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

3. ค่านิยม (Values)

3.1 คุณค่าในการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ 

      และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

• พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมทั้ง
ในและนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

• รบัฟังเสยีงสะท้อนจากผูเ้รยีน และน�ามา  
พัฒนาตนเอง 

• มีคุณลักษณะระดับที่ 1
• มีส่วนร่วมในการพัฒนา

วิชาชีพอาจารย ์
ในองค์กร 

• รับฟังความคิดเห็นจาก
  ผู้ร่วมวิชาชีพเพื่อน�ามา
  พัฒนาตนเอง

• มีคุณลักษณะระดับที่ 2
• เป็นพี่เลี้ยง และผู้น�า

ในการพัฒนาวิชาชีพ 
อาจารย์ในองค์กร 
ในการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน

• มคีณุลกัษณะระดบัที ่3
• มีส่วนร่วมและอุทิศ

ตนให้กับการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์
ภายนอกองค์กร หรือ

• เป็นผู้ชี้น�าเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
ในระดับประเทศ

3.2 ธ�ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพอาจารย์ 

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
  แห่งวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร

• มีคุณลักษณะระดับที่ 1
• มีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสริมให้เกิดความ
เข้าใจและให้เกิด 
การปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอาจารย ์
ในองค์กร

• มคีณุลักษณะระดบัที ่2
• เป็นพี่เลี้ยง และผู้ชี้น�า

เชิงนโยบายด้านจรรยา
บรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์

• มคีณุลกัษณะระดบัที ่3
• มีส่วนร่วม อุทิศตน 

และเป็นแบบอย่าง 
ให้กับการพัฒนา

  จรรยาบรรณแห่ง
  วิชาชีพอาจารย์ทั้ง
  ภายในและภายนอก
  องค์กร
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เอกสารอ้างอิง

 1. The UK Professional Standards Framework ของ 
สหราชอาณาจกัร 

 2. Australian Professional Standards for Teachers ของ 
ประเทศออสเตรเลีย 

 3. KMUTT Professional Standards Framework for teaching 
and supporting learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

 4. PSU Teaching Professional Standards Framework ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ข้อเสนอแนะการน�าแนวทางการส่งเสรมิคณุภาพการจดัการ
เรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ

 1. สถาบนัอุดมศกึษาน�าไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีน
การสอน โดย

  1.1 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนสู ่
  อาจารย์มืออาชีพ

  1.2 ใช้ประกอบการบริหารบุคลากรสายวิชาการ เช่นการ 
  ประเมินการปฏบิตังิานของอาจารย์ การสร้างเส้นทางความ 
  ก้าวหน้า (career path) 

  1.3 ด้านอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสถาบันอุดมศึกษา

 2. ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีหน่วยงานกลาง
ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้และส่งเสริมการน�า
แนวทางนี้ไปใช้ให้เกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ ส�านัก
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ร่วมมือกับสมาคม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (Professional and Organizational 
Development Network of Thailand Higher Education) 
หรือท่ีเรียกโดยย่อว่า ควอท : ThaiPOD Network จัด
หลกัสูตรฝึกอบรม การสร้างหน่วยงานพฒันาอาจารย์ในสถาบนั
อุดมศึกษา เป็นต้น
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 3. ใช้อ้างอิงเพื่อให้เกิดเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ทั่วทั้งองค์กรและประเทศ เช่น

  3.1 ในการก�าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  3.2 ในการประเมินการจัดการเรียนการสอนในองค์ประกอบ 

  คณุภาพของการประกนัคณุภาพการศกึษาระดับหลกัสตูร
  3.3 ในการประเมนิผลการสอนในการขอต�าแหน่งทางวชิาการ  

  เป็นต้น
 4. มีการติดตามและประเมินผลการน�าแนวทางนี้ไปใช้ 
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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… 
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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 



การปรบัเปล่ียนแนวทางการพิจารณา              
ความสอดคล้องของหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา 
ท่ีผา่นการอนุมติัหรือการให้ความเหน็ชอบ

จากสภาสถาบนัอดุมศึกษา

ดร.สภุทัร จ าปาทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษา

7 มถุินายน 2561



การปรบัเปล่ียนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้อง                                        
ของหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษาฯ

วตัถปุระสงค์

1. เพ่ือการปรบัเปลีย่นวธิกีารการพจิารณาความสอดคลอ้งของหลกัสตูรจาก  

ระบบ manual ไปสู่ระบบ Online ทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิการศกึษาไทย 4.0 

2. เพ่ือให้บคุลากรของสถาบนัอดุมศึกษาสามารถน าเสนอขอ้มลูหลกัสตูรได้

อยา่งรวดเรว็  และ สกอ. กลัน่กรองใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานการศกึษา

ระดบัอุดมศกึษา ผา่นระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของ

หลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และทนัเวลา



วตัถปุระสงค ์ (ต่อ)

3. เพือ่เป็นกลไกส าคญัในการก ากบัการจดัการศึกษาของสภาสถาบนัอดุมศึกษา

และ สกอ. ทีไ่ดต้ามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษา

2. เพือ่การเผยแพรข้่อมลูหลกัสตูรสู่นกัเรยีน นิสตินกัศกึษา ผูก้ครอง และผูท้ีส่นใจ

ทัว่ไปสามารถใหส้บืคน้ขอ้มลูก่อนตดัสนิใจเขา้ศกึษาในหลกัสตูร  ไดอ้ยา่งครบถว้น

ทุกหลกัสตูรและทนัก่อนการเขา้ศกึษา 

การปรบัเปล่ียนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้อง                                        
ของหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษาฯ



เป้าหมาย

1. สถาบนัอุดมศกึษาจดัท าขอ้มลูหลกัสตูรทีผ่า่นการอนุมตัหิรอืการใหค้วาม

เหน็ชอบจากสภาสถาบนัอุดมศกึษาให ้สกอ. พจิารณาความสอดคลอ้งฯ 

ได้ทนัเวลาและสอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศกึษา

2. สกอ. พจิารณาความสอดคลอ้งของหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา กบั

เกณฑม์าตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ได้อย่างรวดเรว็  และ

มกีารปรบัปรงุแกไ้ขใหไ้ดต้ามเกณฑฯ์ ก่อนเปิดการศึกษาได้ทุกหลกัสตูร

การปรบัเปล่ียนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้อง                                        
ของหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษาฯ



เป้าหมาย (ต่อ)

3. นกัเรยีน นิสตินกัศกึษา ผูป้กครอง ประชาชน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

มัน่ใจในหลกัสตูรท่ีสนใจจะเลือกเข้าศึกษา  ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั

เกณฑม์าตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  และผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษา

ตามหลกัสตูรนัน้ ๆ เป็นทีย่อมรบัในคุณภาพและมาตรฐาน

4. สาธารณชนไดร้บัขอ้มลูหลกัสตูรทีไ่ด้มาตรฐานและมีคณุภาพ

เป็นท่ียอมรบัได้ทุกหลกัสตูร

การปรบัเปล่ียนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้อง                                        
ของหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษาฯ



ตารางเปรียบเทียบ การรบัทราบหลกัสตูร(แบบเดิม) กบั 
การพิจารณาความสอดคล้องของหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษาฯ  (แบบใหม่)

1. สถาบนัฯ จดัท าเอกสารหลกัสตูร
แบบ manual

2. สถาบนัฯ จดัท าเอกสารเตม็รปูแบบ
ทุกรายการ

3. สถาบนัฯ จดัท าเอกสารหลกัสตูร
เสนอ สกอ. ภายใน 30 วนั

4. ผา่นการตรวจสอบของเจา้หน้าที ่
สกอ. แบบ manual
ระยะเวลา 120 วนั

1. สถาบนัฯ จดัสง่ขอ้มลูหลกัสตูร
ผา่นระบบ Online

2. สถาบนัฯ จดัขอ้มลูหลกัสตูรรายการ
ทีส่ าคญัและจ าเป็นบางรายการ

3. สถาบนัฯ จดัท าเอกสารหลกัสตูร
เสนอ สกอ. ผา่นระบบ Online
ภายใน 7 วนั

4. ผา่นการตรวจสอบของเจา้หน้าที ่สกอ.  
ผา่นระบบ Online ภายใน 15 วนั



5. สกอ. แจง้ขอ้มลูการปรบัปรงุแกไ้ข
หลกัสตูรทีม่ขี ัน้ตอนไปยงัสถาบนัฯ 
ในแบบ manual

6. สกอ. สง่หลกัสตูรให ้ส านกังาน ก.พ. 
และ ส านกังาน ก.ค.ศ.

7. เผยแพรข่อ้มลูหลกัสตูรสูส่าธารณชน
ล่าชา้กวา่การเปิดการศกึษา ท าให้
นกัเรยีน นิสตินกัศกึษา  และผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี ไมส่ามารถตรวจสอบขอ้มลู
หลกัสตูรก่อนเขา้ศกึษาไดทุ้กหลกัสตูร

5. สกอ.แจง้ขอ้มลูการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร
ไปยงั สถาบนัฯ ผา่นระบบ Online
ไดท้นัที

6. สกอ. สง่หลกัสตูรให ้ส านกังาน ก.พ.
และ ส านกังาน ก.ค.ศ. ผา่นระบบ Online

7. เผยแพรข่อ้มลูหลกัสตูรสูส่าธารณชนได้
ก่อนเปิดการศกึษา และของนกัเรยีน นิสติ
นกัศกึษา และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สามารถ
ตรวจสอบหลกัสตูรทีไ่ดม้าตรฐานก่อนเขา้
ศกึษาไดทุ้กหลกัสตูร

ตารางเปรียบเทียบ การรบัทราบหลกัสตูร(แบบเดิม) กบั 
การพิจารณาความสอดคล้องของหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษาฯ  (แบบใหม่)

(ต่อ)



(ควรยุติการรับนักศึกษา) 

(ควรยุติการรับนักศึกษา) 

(ควรยุติการรับนักศึกษา) 

 

 

  ตารางแสดงตัวอย่างผลการตรวจสอบผลการประเมิน IQA (องค์ 1) ที่มีผลการรับรองเงินเดือนของส านักงาน กพ. และส านักงาน ก.ค.ศ. 

 

 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ผล IQA รับรองเงินเดือน ผล IQA รับรองเงินเดือน ผล IQA รับรองเงินเดือน ผล IQA รับรองเงินเดือน ผล IQA รับรองเงินเดือน 

หลักสตูร ป.ตรี-
โท-เอก ที่เข้าสู่
การสอบทานผล 

IQA (องค์ 1) 
และแสดงผล  

การรับรองหรือ
ยกเลิกการรับรอง

เงินเดือนของ 
ส านักงาน กพ.

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

ผ่าน N/A 

ผ่าน รับรอง 

ผ่าน รับรอง 
ผ่าน รับรอง 

ผ่าน รับรอง 
ไม่ผ่าน รับรอง 

ไม่ผ่าน รับรอง 
ผ่าน รับรอง 

ไม่ผ่าน ยกเลิกการรับรอง 

ไม่ผา่น รับรอง 
ผ่าน รับรอง 

ผ่าน รับรอง 
ไม่ผ่าน รับรอง 

ไม่ผ่าน 
ยกเลิก 

การรับรอง * ควรยุติการรับนักศึกษา 

ไม่ผา่น รับรอง 
ผ่าน รับรอง 

ผ่าน รับรอง 
ผ่าน รับรอง 

ไม่ผ่าน รับรอง 

ไม่ผ่าน รับรอง 
ผ่าน รับรอง 

ไม่ผ่าน ยกเลิกการรับรอง 

ไม่ผา่น 
ยกเลิก 

การรับรอง * ควรยุติการรับนักศึกษา 

ไม่ผา่น N/A 

ผ่าน รับรอง 

ผ่าน รับรอง 
ผ่าน รับรอง 

ผ่าน รับรอง 
ไม่ผ่าน รับรอง 

ไม่ผา่น รับรอง 
ผ่าน รับรอง 

ไม่ผ่าน ยกเลิกการรับรอง 

ไม่ผา่น รับรอง 
ผ่าน รับรอง ผ่าน รับรอง 

ไม่ผ่าน รับรอง 

ไม่ผา่น 
ยกเลิก 

การรับรอง * ควรยุติการรับนักศึกษา 

ไม่ผา่น 
ยกเลิก 

การรับรอง * ควรยุติการรับนักศึกษา 



“การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา 
ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา” 

 
 
 

บทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
 
1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

1.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำกำรอุดมศึกษำของชำติและแผนพัฒนำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ในกำรผลิตบัณฑิตที่ส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศอย่ำงก้ำวกระโดด และกำรก ำหนดงบประมำณส่งเสริมกำรศึกษำที่
ชัดเจน  ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงกำรผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองกำรพัฒนำประเทศ 

1.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้เกี่ยวกับคุณภำพและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรจัดกำรศึกษำให้แก่กรรมกำรสภำสถำบันอุดมศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ก ำกับกำรท ำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.3 พัฒนำระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO)  เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรหลักสูตรและจัดให้มีกำรแสดงผลดังนี้ 

1) หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง  เมื่อได้รับอนุมัติหรือใหค้วำมเห็นชอบจำกสภำ 
สถำบันอุดมศึกษำแล้ว  สถำบันอุดมศึกษำจะต้องด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลหลักสูตรเข้ำสู่ระบบ CHECO ภำยใน 7 วัน 

2) สกอ. เป็นผู้พิจำรณำและตรวจสอบรำยกำรข้อมูลหลักสูตรดังกล่ำวให้สอดคล้องตำม 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ และเกณฑ์มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 
และแจ้งผลกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนระบบ CHECO ภำยใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับ
ข้อมูลของแต่ละหลักสูตร 

3) ระบบจะแสดงผลกำรพิจำรณำหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ดังนี้ 
- หำกหลักสูตรดังกล่ำวสอดคล้องตำมเกณฑ์ต่ำงๆ ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดจะ 

แสดงผลว่ำ  “หลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” 
- หำกหลักสูตรดังกล่ำวไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์ต่ำงๆ ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

จะแสดงผลว่ำ “หลักสูตรไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” 
และไม่แนะน ำให้ผู้เรียนเข้ำศึกษำ แต่ไม่ห้ำมหำกประสงค์จะเข้ำศึกษำต่อ และเสนอสภำสถำบันอุดมศึกษำให้ชะลอ
กำรรับนักศึกษำทันที รวมทั้งน ำหลักสูตรดังกล่ำวเข้ำสู่กระบวนกำรปรับปรุงแก้ไขผ่ำนระบบคลินิกหลักสูตร 

 1.4 สถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละหลักสูตร เป็นเวลำหนึ่งปี
กำรศึกษำเป็นต้นไป  สกอ.จะพิจำรณำผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนของแต่ละหลักสูตรจำกรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร (SAR)  และเผยแพร่ผลกำรประเมินต่อสำธำรณชน ดังนี้ 

1) กรณีหลักสูตรใหม่  ถ้ำหลักสูตรมีผลกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตำมองค์ประกอบที่ 1 
กำรก ำกับมำตรฐำน “ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย กกอ.” มีผลกำร
ประเมิน “ผ่าน” สกอ. แจ้งส ำนักงำน ก.พ.  และส ำนักงำน ก.ค.ศ. เพ่ือให้กำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำและกำร
ก ำหนดอัตรำเงินเดือน  พร้อมเผยแพร่ผลกำรประเมินต่อสำธำรณชน 
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2) กรณีหลักสูตรปรับปรุง ถ้ำหลักสูตรมีผลกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตำมองค์ประกอบ  
ที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน “ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย กกอ.” มีผล
กำรประเมิน “ผ่าน”  2 ปี ติดต่อกัน สกอ. แจ้งส ำนักงำน ก.พ.  และส ำนักงำน ก.ค.ศ. เพ่ือให้กำรรับรองคุณวุฒิ
กำรศึกษำและกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน  พร้อมเผยแพร่ผลกำรประเมินต่อสำธำรณชน 

3) หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ถ้ำหลักสูตรมผีลกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรตำม  
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน “ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย 
กกอ.” มีผลกำรประเมิน “ไม่ผ่าน”  ในปีกำรศึกษำล่ำสุด  สกอ. จะเผยแพร่ผลกำรประเมินต่อสำธำรณชนผ่ำนทำง
เว็บไซต์ และไม่แนะน ำให้ผู้เรียนเข้ำศึกษำในหลักสูตร แจ้งสภำสถำบันให้ปรับปรุงโดยเร่งด่วน พร้อมประกำศว่ำ
หำกปีกำรศึกษำถัดไปหลักสูตรดังกล่ำวยังมีผลกำรประเมิน ไม่ผ่ำนจะแจ้งส ำนักงำน ก.พ. และส ำนักงำน ก.ค.ศ. ให้
ยกเลิกกำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำและกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน   

4) หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ถ้ำหลักสูตรมผีลกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรตำม  
องค์ประกอบที่ 1 “ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย กกอ. มีผลกำรประเมิน 
“ไม่ผ่าน”  2 ปี ติดต่อกัน สกอ.จะประกำศต่อสำธำรณชนว่ำ หลักสูตรดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ           
ไม่แจ้งส ำนักงำน ก.พ. และส ำนักงำน ก.ค.ศ. เพ่ือให้กำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำและกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน 
หรือแจ้งให้ให้ยกเลิกกำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำและกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน ในกรณีทีไ่ดใ้ห้กำรรับรองไปแล้ว 

1.5 สกอ. จะเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรรวมทั้งผลกำรด ำเนินกำรหลักสูตรของสถำบันอุดมศึกษำต่อ
สำธำรณชนเป็นประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเลือกเข้ำศึกษำและกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
2. สภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 

2.1 สภำสถำบันอุดมศึกษำเป็นผู้ก ำหนดเป้ำหมำยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือเป็น
ทิศทำงในกำรพัฒนำบัณฑิต ทั้งด้ำนสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพและควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

2.2 สภำสถำบันอุดมศึกษำควรก ำหนดให้สถำบันอุดมศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและ           
มีกลไกในกำรเปิดรับนักศึกษำในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เหมำะสมกับศักยภำพและควำมพร้อมของสถำบันอุดมศึกษำ 

2.3 สภำสถำบันอุดมศึกษำจะต้องมีกลไกในกำรก ำกับกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ 
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  รวมทั้งสภำวิชำชีพ (ถ้ำมี)  และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

2.4 สภำสถำบันอุดมศึกษำต้องให้ควำมสนใจและใส่ใจในกำรสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 
กำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

2.5 สภำสถำบันอุดมศึกษำต้องมีกลไกในกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภำพกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนใน 3 องค์ประกอบ คือ 

1) องค์ควำมรู้ : ในศำสตร์สำขำวิชำและกำรเรียนกำรสอน 
2) สมรรถนะ : กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ กำรวัด

และประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3) ค่ำนิยม : คุณค่ำในกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์ และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  ธ ำรง

ไว้ซึ่งจรรยำบรรณวิชำชีพ 
2.6 หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องได้รับควำมเห็นชอบหรือกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันก่อน  และสภำ 

สถำบันอุดมศึกษำต้องไม่ให้ควำมเห็นชอบหรือให้กำรอนุมัติหลักสูตรย้อนหลัง 
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2.7 สถำบันอุดมศึกษำต้องจัดท ำแผนและกลไกในกำรเปิดรับนักศึกษำในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่ 
เหมำะสมกับศักยภำพและควำมพร้อมในทุก ๆ ด้ำนของสถำบันฯ 
  2.8 สถำบันอุดมศึกษำจัดท ำข้อมูลหลักสูตรที่ผ่ำนกำรให้ควำมเห็นชอบ/อนุมัติจำกสภำสถำบัน
แล้วเข้ำสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online 
: CHECO) ภำยใน 7 วัน ดังมีรำยกำรที่ต้องน ำเข้ำดังนี้ 
 - ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญำ ชื่อสำขำวิชำ รวมทั้งชื่อวิชำเอก (ถ้ำมี) 
 - มติสภำสถำบันสถำบันอุดมศึกษำ มติสภำวิชำชีพ (ถ้ำมี) 
 - โครงสร้ำงหลักสูตร 
 - จ ำนวนกำรรับนักศึกษำ สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
 - ผลกำรเรียนรู้ (LOs)  
 - คุณวุฒิ คุณสมบัติ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 - คุณสมบัติผู้เข้ำศึกษำ 
 - เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

2.9 จัดท ำระบบสำรสนเทศหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
ทั่วไปสำมำรถสืบค้นข้อมูลหลักสูตรเบื้องต้น แต่ควรน ำเสนอในประเด็นที่ควรรู้ก่อนกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำเพ่ือรักษำ
ผลประโยชน์ของตัวเอง 

2.10 สถำบันอุดมศึกษำต้องแสวงหำสิ่งที่ท ำให้คุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบันสำมำรถ
พัฒนำได้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติได้  
 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ ดังนี้ 

3.1 ต้องศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร            
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลกำรเรียนรู้ตำมควำมต้องกำรของประเทศ 

3.2 บริหำร วำงแผน ควบคุมคุณภำพ และติดตำมประเมินผลหลักสูตร เพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตร
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 

3.3 ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลต่อ           
กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถและสมรรถนะของผู้เรียนได้ในรูปแบบที่เหมำะสมและหลำกหลำย  เพ่ือให้บรรลุ     
ตำมวัตถุประสงค์และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตรที่เสนอไว้ในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) 

3.4 พัฒนำสมรรถนะของตนเองและกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือกำร
พัฒนำคุณภำพบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ (Competences)  ด้ำนทักษะสังคมและชีวิต (Social and 
Life Balance)  มีควำมสำมำรถท่ีเป็นสำกล (Globally Talented)  มีควำมเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial 
Mindset)  และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged) 
 
4. นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

ควรให้ควำมใส่ใจ ศึกษำและตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่ต้องกำรศึกษำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน อำทิ  
รำยชื่อหลักสูตร รำยละเอียดที่จ ำเป็นและส ำคัญของหลักสูตรนั้น ๆ เช่น อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โครงสร้ำง
หลักสูตร  กำรรับรองจำกสภำวิขำชีพ  จำกระบบสำรสนเทศของสถำบันอุดมศึกษำทีส่นใจ  และระบบสำรสนเทศ
ของ สกอ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำ 
 



ตารางฝึกอบรมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

  

วันที่ เวลา สถาบันอุดมศึกษา หมายเหตุ 

12 มิ.ย. 2561 9.00 - 12.00 น.  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 8.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 9.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 10.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 11.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 12.  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
 13. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
 14.  มหาวิทยาลัยพายัพ 
 15.  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 16.  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 17.  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 18.  มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
 19.  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 20.  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 21.  วิทยาลัยเชียงราย 
 22.  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 23.  วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
 24. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
 25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ 
จ านวน  25  แห่ง 

13.00 – 16.00 น.  1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. มหาวิทยาลัยนครพนม 
 3.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 6.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 7.  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 9.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 10.  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 11.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 13.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 14.  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน  28  แห่ง 
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วันที่ เวลา สถาบันอุดมศึกษา หมายเหตุ 

12 มิ.ย. 2561 13.00 – 16.00 น.  15.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 16.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 17.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 18.  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 19.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 20.  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 21.  มหาวิทยาลัยราชธานี 
 22.  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
 23.  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 24.  วิทยาลัยสันตพล 
 25.  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
 26.  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
 27.  วิทยาลัยนครราชสีมา 
 28.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 

สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน  28  แห่ง 

13 มิ.ย. 2561 9.00 - 12.00 น.  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 5.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 6.  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 7.  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 8.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 9.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 10.  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 11. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 12.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 13.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 14.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 15.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 16.  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 17.  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 18.  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 19.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 20.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 21.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 22.  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 23.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 24.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 25.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

สถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง 
จ านวน  30  แห่ง 
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วันที่ เวลา สถาบันอุดมศึกษา หมายเหตุ 

13 มิ.ย. 2561 9.00 - 12.00 น.  26.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 27.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 28.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 29.  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 30.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง 
จ านวน  30  แห่ง 

 13.00 – 16.00 น.  1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 8.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 9.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 10.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 11.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 12.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 13.  มหาวิทยาลัยเกริก 
 14.  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 15.  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 16.  มหาวิทยาลัยชินวัตร 
 17.  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 18.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 19.  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 20.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 21.  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 22.  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 23.  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
 24.  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 25.  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 26.  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 27.  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 28.  มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 
 29.  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 30.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง 
จ านวน  30  แห่ง 
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วันที่ เวลา สถาบันอุดมศึกษา หมายเหตุ 

14 มิ.ย. 2561 9.00 - 12.00 น.  1. มหาวิทยาลัยสยาม 
 2.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 3.  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 4.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 5.  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 6.  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
 7.  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 
 8.  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
 9.  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
 10.  วิทยาลัยดุสิตธานี 
 11.  วิทยาลัยทองสุข 
 12.  วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
 13.  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 14.  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
 15.  วิทยาลัยแสงธรรม 
 16.  สถาบันกันตนา 
 17.  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 18.  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
 19.  สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 
 20.  สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 
 21.  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
 22.  สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 
 23.  สถาบันรัชต์ภาคย์ 
 24.  สถาบันวิทยสิริเมธี 
 25.  สถาบันอาศรมศิลป์ 
 26.  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง              
จ านวน  26  แห่ง 

13.00 – 16.00 น.  1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
 5.  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
 6.  มหาวิทยาลัยตาปี 
 7.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 8.  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 9.  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 10.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 11.  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 12.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 13.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 14.  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 15.  วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
จ านวน  15  แห่ง 
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วันที่ เวลา สถาบันอุดมศึกษา หมายเหตุ 

15 มิ.ย. 2561 9.00 - 12.00 น.  1.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 2.  สถาบันการพลศึกษา 
 3.  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 4.  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 5.  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 6.  โรงเรียนนายเรือ 
 7.  โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช 
 8.  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 9.  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
 10.  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 11.  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
 12.  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 13.  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
 14.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี 
 15.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี 
 16.  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
  และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 
 17.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
 18.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
 19.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
 20.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
 21.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
 22.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
 23.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
 24.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
 25.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
 26.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
 27.  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
 28.  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
 29.  สถาบันพระบรมราชชนก 

สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด 
จ านวน  29  แห่ง 

13.00 – 16.00 น.  1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก 
 2.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
 3.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
 4.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
 5.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 6.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 
  นครสวรรค์ 
 7.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 
 8.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น 

สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด 
จ านวน  27  แห่ง 
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วันที่ เวลา สถาบันอุดมศึกษา หมายเหตุ 

15 มิ.ย. 2561 13.00 – 16.00 น.  9.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี 
 10.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 11.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 
 12.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 13.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
 14.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
 15.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
 16.  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 17.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง 
 18.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา 
 19.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 20.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
 21.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส 
 22.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 
 23.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
 24.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 
 25. สถาบันการบินพลเรือน 
 26. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 27. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด 
จ านวน  27  แห่ง 

รวม 210 

 



 

 

ระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ระดับสถาบัน 

  คู่มือการใช้งานระบบรับทราบหลักสูตร  

ระดับสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ระดับสถาบัน 

1. เข้าสู่ระบบ  

 

การ login เข้าสู่ระบการรับทราบหลักสูตร  

           

1. เลือกประเภทมหาวิทยาลัย  

 

 

 

2. เลือกชื่อหน่วยงาน 

 

 

 

3. ใส่ User Name 
4. ใส่ Password 
5. กดปุ่ม Login 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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ระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ระดับสถาบัน 

                                       

2. การก าหนดข้อมูลหลักสูตร 
เมื่อ login เข้าสู่ระบบ  จะแสดงรายชื่อหลักสูตรในสถาบันและสถานการณ์ด าเนนิการในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกปุ่มเพิ่มหลักสตูรใหม่ 

คลิกแก้ไข หลักสตูรที่ต้องการ 



 

 

ระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ระดับสถาบัน 

3. ข้อมูลส่วนที1่ (ข้อมูลทั่วไป)  

 
  1.1 สถานภาพหลักสูตร    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรณีหลักสูตรปรับปรุง 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
***เมื่อบันทึกเสร็จ ให้กดปุ่ม บันทึกส่วนที่ 1.1 ด้านบน*** 

 กรณีหลกัสตูรใหม่ 

 กรณีหลกัสตูรปรับปรุง 

5 

เลือกหลกัสูตรปรับปรุง 
2 

กรอก พ.ศ ที่เร่ิมใช้ 

4 
ระบุจ านวนปริญญา 

2 

3 

ปรับปรุงครัง้สุดท้าย พ.ศ 

1 

กรอกชื่อหลักสตูรภาษาไทย 

เลือกจ านวนปริญญา 

2 

เลือกคณะ 

3 

5 

กดปุ่มบนัทึก 

กรอกปี พ.ศ ที่ขอรับทราบ 

4 

กรอกชื่อหลักสตูรภาษาอังกฤษ 

6

6 

1 

เลือกรูปแบบการปรับปรุง 

เลือกคณะ 

6 

7 

8 

ชื่อใหม่ที่ต้องการเปลี่น 

กดปุ่มบนัทึก 

9 



 

 

ระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ระดับสถาบัน 

  1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน ต้องกดบนัทึกส่วนที่ 2 ที่ด้านบนทุกครัง้  

 

 

 

 

 

 
 

1 

2 

4 

5 

8 

ติกเลอืกหลกัสตูร 

คลิกเลอืก

ระดับ 

3 ตกิเลอืกระดับ 

กดปุ่มยนืยนัการเลือก 

4.1 ติกเลอืกชื่อปริญญา 

ระบบแสดงชื่อปริญญา ชื่อย่อ ตามที่เลอืก 

6 

กดบนัทึก 

คลิกเลอืก

ระดับ 

7 
กรอกสาขาวชิา 



 

 

ระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ระดับสถาบัน 

 1.3 โครงสร้างหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

*** เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน ต้องกดบนัทึกส่วนที่ 3 ที่ด้านบนทุกครัง้ *** 

 

 

 

7 

คลิกเลอืกภาษา 4 

คลิกเลอืการรับผู้เข้าศึกษา 

1 
ติกเลอืกวิชาเอก 

1.1 คลิกเพิ่ม 

1.2 กรอกวิชาเอก 

3 

6 

ติกเลอืกความร่วมมือ 5 

ติกการให้ปริญญา 

กดปุ่มเพื่อบนัทึกข้อมูล 1.3 

2 

2.2 กรอกจ านวนหน่วยกิต 

1.3 กดปุ่มupdate เพื่อบันทกึ 

2.1 คลิกปุ่ม

แก้ไข 
2.3 กดปุ่ม  เพื่อบันทึก 
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 1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2

 

d

i

v 

5

 

d

i

v 

คลิกเลอืกภาคเรียน ปี และวนัที่เปิดสอน 

กรอกความพร้อมใน
การเผยแพร่หลักสตูร 

3

d

i

v 

คลิกเลอืกวิชาเอก 

4

d

i

v 

คลิกลกูศรเพื่อเลอืกอาจารย์ 

กดปุ่มเพิ่มอาจารย์ 

4.1 ติกช่ืออาจารย์ที่ต้องการ จะแสดงรายช่ือที่ด้านบน 

New 

 

อาจารย์ที่เลือกแสดงที่ตารางด้านล่าง 

New 

 

    เลือกผิดกดปุ่ม ลบรายการ  

New 

 

กดปุ่ม ตกลง ยืนยันการลบข้อมูล 

New 
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เลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
การค้นหาอาจารย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

d

i

v 

คลิกลกูศรเพื่อเลอืกอาจารย์ 

6.1 ติก ช่ืออาจารย์ที่ต้องการจะแสดงรายช่ือที่ด้านบน เลือกได้หลายคน 

New 

 
7

 

d

i

v 

กดปุ่มเพิ่มอาจารย์ 

1.คลิกลกูศรเพื่อแสดงรายชื่ออาจารย์ 

2. กรอก ชื่อหรือนามสกุลที่ต้องการค้นหา 3.ติก เลือกอาจารย์ 

8

d

i

v 

กดปุ่มเพื่อบนัทึกข้อมูลส่วนที่ 4 
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 1.5 ระบบจัดการศึกษา 
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กดปุ่มเพื่อบนัทึกข้อมูลส่วนที่ 5 
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ส่วนที่ 2 คุณสมบัติผู้เรียน 
 

 
 

 1.6 ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 

 

 
การบันทึก PLO 
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คลิกเลอืกส่วนที่ 2 คุณสมบัตผู้ิเรียน 

กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มข้อมูล 

กรอกรายการ PLO/ เลือกพัฒนาการเรียนรู้ 

กดปุ่ม เพื่อบันทกึ 
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กดปุ่ม เพื่อบันทกึ 
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กดปุ่มเพื่อบนัทึกข้อมูล 1.6 

เลือกหัวข้อ /กรอกล าดับ/รายละเอียด 
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กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มข้อมูล 
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กดปุ่ม Refresh เพื่อแสดงตาราง 
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 1.7 คุณสมบัติผู้เรียน 

 
 

 1.8 จ านวนนิสิต 

 

 
 
 
 

  1.9 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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กรอกข้อมูลคุณสมบตัิผู้เรียน 
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เลือกระบบการศึกษา 
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กดปุ่มเพื่อบนัทึกข้อมูล 1.8 

4

3 

d

i

v 

กดปุ่มเพื่อบนัทึกข้อมูล 1.9 
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1.1 เลือกประเภทนิสิต 
 

1.2 กรอกจ านวนชั้นปี /ปีการศึกษา 
 

1.3 กดปุ่มสร้างตาราง 
 

1.4กรอกจ านวนนักศึกษา 
 

1.5กดปุ่มบันทึกจ านวนนักศึกษา 
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กรณีต้องการแก้ไข / ลบข้อมูล 
 

 
  
 

 
 1.10 แนบไฟล์  
    ***** ไฟล์ท่ีแนบต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ****** 
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เลือกล าดับ/กรอกเกณฑ์การส าเร็จ 
 

กดปุ่ม เพื่อบันทึก  
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กดปุ่ม เพื่อแก้ไข 
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แก้ไขข้อมูล 
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กดปุ่ม เพื่อบันทึก  
 

เลือกไฟล์ที่ต้องการ upload 
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คลิกเลือกไฟล์ 
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