สวนที่ ๒
ขั้นตอนการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับการศึกษา
๑.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา
หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตในแตละระดับการศึกษาของ
สาขา/สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองคความรู
ที่เปนเนื้อหาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับการศึกษานั้น ๆ เพื่อเปนหลักประกันวา
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับการศึกษาเดียวกันจะมี
ผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเปดกวางและ
สงเสริมใหสถาบันฯตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยาง
อิสระเหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบัน ซึ่งจะทําใหสถาบัน
ตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกันที่เทียบเคียงกันได (มีหัวขอและรายละเอียดตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
การศึกษา ....สาขา/สาขาวิชา........ในภาคผนวก)
๑.๒ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมอบหมายใหคณะผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา/สาขา วิชา
รวมกันพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของแตละระดับการศึกษาและสาขา/สาขาวิชา โดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... เปนแนวทางพัฒนาและอยางนอยจะตองมีหัวขอ รายละเอียดตามแบบ
มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาสาขา/สาขาวิชา............... (ภาคผนวก) ซึ่งคณะผูเชี่ยวชาญตอง
ศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
รวมทั้งลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ คณะ
ผูเชี่ยวชาญอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูท่คี ณะผูเชี่ยวชาญตองการใหบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาของ
ตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาอื่นในระดับคุณวุฒิเดียวกัน นอกจากนี้คณะ
ผูเชี่ยวชาญอาจกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากทีก่ ําหนดไวในการประกันคุณภาพ
ภายในและประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการขึ้นทะเบียนหลักสูตร
จากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดได
๑.๓ เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา .. สาขา/
สาขาวิชาใดแลวจะเสนอแนะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา ใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของระดับคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ตอไป
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๒. การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
๒.๑ รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการ
จัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะ
ถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งคณาจารยผูสอน
จะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบ
ในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูต รจะชวยให
นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได
๒.๒ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ยังมิได
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิแตละระดับการศึกษาของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวิธีการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร ๒ วิธีดังนี้
วิธีที่ ๑ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับการ ศึกษา
ของสาขา/สาขาวิชานั้นแลว
เมื่อสถาบันฯประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับการศึกษาใดของสาขา/สาขาวิชาใด
ควรดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรใน
หัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา.................
(๒) สถาบันควรแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา..........ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ .......สาขา/สาขาวิช า.............. ซึ่ งประกอบดวยอาจารยผูรับ ผิ ดชอบหลักสู ตรอยางน อย ๒ คน
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู เ ชี่ ย วชาญในสาขา/สาขาวิ ช านั้ น ๆ ซึ่ ง เป น บุ ค คลภายนอกอย า งน อ ย ๒ คน เพื่ อ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหัวขอ
และรายละเอียดของหลักสูตรอยางนอย ตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดู
ภาคผนวก)
(๓) การพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ (๒) นั้น ในหัวขอผลการเรียนรูที่
คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา...........ของระดับ
การศึกษานั้นแลว สถาบันฯอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันตองการใหบัณฑิตสาขา/สาขาวิชา ............
ในระดับการศึกษานั้นของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่น ๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเปน ที่
สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันหรือนายจางสนใจที่จะรับบัณฑิตเขา
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ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง
วิธีที่ ๒
กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒขิ องระดับ
การศึกษาและสาขา/สาขาวิชานั้น
เมื่อสถาบันฯประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับการศึกษาใดของสาขา/สาขาวิชา
ใดควรดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิด
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(๒) สถาบันฯ ควรแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชา...........ระดับ
การศึกษาใดระดับหนึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งประกอบ ดวยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒหิ รือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขา วิชานั้นๆ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับการ ศึกษานั้นๆ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีหัวขอและรายละเอียดของหลักสูตรอยางนอยตามที่
กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขา/สาขาวิชา..............................ตามขอ (๒) นั้น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิ
ที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่ได
กลาวไวในสวนที่ ๑ สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู ซึ่งสถาบันตองการใหบณ
ั ฑิตในระดับการศึกษา
นั้นของสาขา/สาขาวิชา...............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่
จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือนายจางสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให
แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรู
ดานใดบาง นอกจากนี้สถาบันฯ อาจกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการ
ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรจากทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว
๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และประสบการณ
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
๓.๑ รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง
แตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา

๑ เม.ย. ๕๒

ความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการ
พัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช
ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะ
สามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
๓.๒ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตอง
วางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึง
วัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษา
จะไดรับจากการออกฝก
มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจน
คุณลักษณะอืน่ ๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย รวมทั้งเกณฑการวัด
และประเมินผลนักศึกษาและการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๓.๓ สถาบันฯ ตองมอบหมายใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีหัวขอและรายละเอียด
อยางนอยตามแบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
๔. การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลว
กอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน (ถามี) ใหชัดเจน
๕. การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันฯ ตองเสนอหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะ กรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ เวนแตสถาบัน อุดมศึกษาที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาวามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ได
มาตรฐาน ไมตองสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษารับทราบก็
ได แตใหแจงชื่อหลักสูตรและกําหนดการเปดสอนใหสาํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อบันทึกไวในฐานขอมูลหลักสูตร
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๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการและวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนามาตรฐาน
ผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดอยางตอเนื่อง
โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน
๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอที่จะจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและหรือหนวยงานอื่นเพื่อใชทรัพยากร
รวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในทุกๆดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๗. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
๗.๑ การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึง การรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการ
สอนในวิชานัน้ ๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอ แนะในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบ คลุมถึงผลการเรียนของ
นักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความ
สะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้ง
การสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรหรือ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา โดยมีหัวขอและรายละเอียดอยางนอยตามแบบ
มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (ดูภาคผนวก)
๗.๒ การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม หมายถึง การรายงานผล
การฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงาน
นี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่ง
อํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ /พนักงานพี่
เลี้ยง โดยมีหัวขอและรายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
๗.๓ การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร หมายถึง การรายงานผลประจําปโดยผู
ประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติ
ของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มี
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ผลกระทบตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนใน
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการ
ประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและ
พัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะ
สงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูป ระเมินภายนอกไดดวย
๗.๔ เมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา เมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่
สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาทีต่ นรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวขอและรายละเอียด
อยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดําเนินการรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๖ และเมื่อสิ้นปการศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวม
ประจําปการศึกษา เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไข
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถ
กระทําได โดยมีหัวขอและรายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร)
๗.๕ เมื่อครบรอบหลักสูตร (เชน หลักสูตร ๔ ป ครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ป) ใหผูรับผิดชอบ
หลักสูตร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูต ามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป โดยมีหัวขอและรายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ เชนเดียวกับการรายงานผลการ
ดําเนินการของแตละภาคการศึกษาหรือปการศึกษา
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๘.๑ สถาบันฯตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตละ
หลักสูตรจะตองมีตัวบงชี้ทเี่ กี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอกกําหนดเปนอยางนอย สถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
เพิ่มเติมก็ได
๘.๒ กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒขิ องสาขา/
สาขาวิชานั้นแลวนอกจากตัวบงชี้ที่เกีย่ วของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายในและ
การประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแลว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมตามทีก่ ําหนดไวใน
มาตรฐานของสาขา/สาขาวิชานั้นซึ่งสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่
กําหนดไวในมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ดวยก็ได
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๘.๓ สถาบันฯจะตองรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพตอสภาสถาบันฯ ตอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และตอสาธารณะ
๘.๔ สถาบันฯจะตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหบัณฑิตมีผลการเรียนรูตามทีค่ าดหวังเสมอ
๙. การขึ้นทะเบียนหลักสูตร
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการ ขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามหลักเกณฑตอ ไปนี้
๙.๑ ใหสถาบันฯ ยื่นขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อได
เปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร เชนหลักสูตร ๔ ป สถาบันฯจะยื่นขอขึ้นทะเบียน
หลักสูตรเมื่อเปดสอนไปแลวอยางนอย ๒ ป เปนตน
๙.๒ สถาบันฯ ไดปฏิบัติตามขอ ๔ และขอ ๕ กอนเปดสอน
๙.๓ ผลการประเมิ นคุณ ภาพภายในตามตัว บ งชี้ ที่กํา หนดไวใ นรายละเอี ย ดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวาระดับดีทุกป นับตั้งแต
เปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจนถึงปทยี่ ื่นขอขึ้นทะเบียน
หลักสูตร เวนแตหลักสูตรใดที่มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา ไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือ
เกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ กําหนดจึงจะไดรับการขึน้ ทะเบียน
๙.๔ เอกสาร/ขอมูลประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนไดแก รายละเอียดของหลักสูตร
รายงานการประชุมสภาสถาบันฯที่มีมติใหเปดสอนหลักสูตรดังกลาว การแจงการเปดหลักสูตรตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ รายงานการประกันคุณภาพภายในของแตละป
นับแตปท ี่เปดสอนจนถึงปที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร
๙.๕ หลักสูตรใดที่ยื่นขอขึน้ ทะเบียนแลวไมไดรับการขึ้นทะเบียน ใหสถาบันฯดําเนิน การ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๙.๖ สถาบันฯ จะตองยื่นขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรอยางนอยทุก ๕ ป เวนแตสถาบันฯ ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาวาเปนสถาบันฯ ที่ปฏิบัตติ ามนโยบาย หลักเกณฑที่เกี่ยวของและได
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ
อยางมีคุณภาพทุกหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอย ๕ ป เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนได
และสถาบันฯ ไดแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบกําหนดการเปดสอนหลักสูตรนั้นแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขึ้นทะเบียนหลักสูตรนั้นไดเลย
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๙.๗ กรณีหลักสูตรใดไดรับการขึ้นทะเบียนแลว สถาบันฯจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับไมต่ํา
กวาดี หรือเปนไปตามที่เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกป เสมอหลังจากไดรับการ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม
เปนไปตามทีก่ ําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
พิจารณาถอนหลักสูตรนั้นออกจากทะเบียนหลักสูตรจนกวาสถาบันฯจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการใหมีการกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมิน ผลการจัด
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบตั ิของประกาศฉบับนี้
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