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เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที2่
เมือ่ส้ินสุดแผนในปี พ.ศ. 2565

“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพือ่ผลติและพฒันาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
สู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ .....โดยใช้
กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา 
บนพืน้ฐานของเสรีภาพทางวชิาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ

(กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2 (ปี พ.ศ. 2551 -2565)
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กรอบการก ากบัมาตรฐานการผลติบัณฑิต

 เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

 การประกนัคุณภาพการศึกษา
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การ
ประกัน
คุณภาพ

TQF

เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

พัฒนาบัณฑิต
ส่งเสริมอาจารย์
เป็นมืออาชีพ

ส่งเสริมคุณภาพ
งานวิจัยและผลงาน

วิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
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วัตถุประสงค์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

1. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหลักสูตรและเอื้อให้เกิดความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในประเด็น
คณาจารย์และผู้ส าเร็จการศึกษา

3. เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางที่ก าหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

(TQF)
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วัตถุประสงค์ของ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) 

1. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ (เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หรือ Learning Outcome ที่สาขาก าหนด) 

2. เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับ อุดมศึกษา และ
สามารถเทียบเคียงกันได้ โดยก าหนดให้มีการเผยแพร่หลักสูตรที่เป็นไป
ตาม TQF ในฐานข้อมูล TQR (Thai Qualifications Register)
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การเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐานใน TQR

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ว่าหลักสูตรมีการจัดการศึกษาได้คุณภาพ

และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด

 เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
(Expected Learning Outcomes) อย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ การเผยแพร่หลักสูตรให้เป็นไปตามความสมัครใจของสถาบันอุดมศึกษา

9



หลักเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตรใน TQR 

 สกอ. จะเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือ
สถาบันอุดมศึกษาไดเ้ปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร

 ผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้น
ไปต่อเนื่องกัน 2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตร

ทีม่า : ประกาศ กกอ. เร่ือง แนวทางการปฏบัิติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
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กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องก ากับดูแล
ให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพ
ภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกปีหลังจากได้รับการเผยแพร่ 

หากต่อมาปรากฏว่า ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามที่ก าหนด สกอ. จะเสนอ กกอ. พิจารณา
ถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น

ทีม่า : ประกาศ กกอ. เร่ือง แนวทางการปฏบัิติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

หลักเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตรใน TQR (ต่อ)11



1. สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง และมีผลการประเมินตนเอง ระดับดีขึ้นไป ต่อเนื่องกัน 2 ปี

2. สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจากทะเบียนรายชื่อผู้ประเมิน
คุณภาพภายในส าหรับตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรที่จะขอขึ้น
ทะเบียน TQR เพื่อยืนยันผลการประเมิน ผ่านระบบ CHE QA Online

4. สถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ / ทราบ ในการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR

5. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR มายัง สกอ. พร้อมแนบมติสภาสถาบันและ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลด้านคุณภาพของผู้เรียนและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆ (Program Learning Outcomes) ที่จะสะท้อนให้สังคมรับรู้ได้ว่าบัณฑิต
จากหลักสูตรนั้นๆ จะต้องมีองค์ความรู้อะไร สามารถท าอะไรได้ (สรุปย่อประมาณครึ่งหน้ากระดาษ)

6. สกอ. ตรวจสอบการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพของหลักสูตรผ่านระบบ 
CHE QA Online และเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดก่อนน าเสนอ ค.ป.ภ. พิจารณาขึ้น
ทะเบียน TQR และเสนอ กกอ. เพื่อทราบต่อไป

ขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่หลักสูตร TQR (Thai Qualifications Register)12



การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร เพือ่การ
เผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

 ผู้ประเมนิ TQR จ านวนอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงมคุีณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบั
สาขาวชิาที่ขอรับการประเมิน โดยเกนิกว่ากึง่หน่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน และอย่างน้อยหน่ึงคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกน้ันต้องมคุีณวุฒิตรง
กบัสาขาวชิาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี ้ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกสถาบัน

คณะกรรมการประเมนิ TQR ทุกคนต้องขึน้ทะเบียนผู้ประเมนิคุณภาพ
ภายในระดบัหลกัสูตรของ สกอ.
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หลักสูตรที่ขอรับการ
ประเมิน

คุณสมบัติของผู้ประเมิน

ระดับปริญญาตรี - มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือ
- ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ.ขึ้นไป

ระดับปริญญาโท - มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือ
- ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ รศ.ขึ้นไป

ระดับปริญญาเอก - มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือ
- ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ ศ.ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 14



ระยะเวลาในการขึน้ทะเบียนหลกัสูตร TQR 

ก าหนดระยะเวลาการขึน้ทะเบียนฯ 
ตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงของหลักสูตร 
ทัง้หลักสูตรระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา 
ให้มีระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามที่ก าหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  คือ 5 ปี 

15



การด าเนินการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรทีข่ึน้ทะเบียน TQR แล้ว

1. ด าเนินการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

2. จัดส่งข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online เป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

 รายงานผลการก ากับมาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1

 รายงานการประเมินตนเอง
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รายการ CDS ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งผ่านระบบ CHE QA Online

1. จ านวนหลักสูตร (7) 

2. จ านวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง (6) 

3. จ านวนนักศึกษา (6) 

4. จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา (20) 

5. คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (12)

6. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (20)  

7. การมีงานท าของบัณฑิต (11) 

8. ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (16) 

9. ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (15) 

10. นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (7) 

11. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย (24) 

12. จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (73*) (มีจ านวนมาก เนื่องจากจ าแนกตาม 3 กลุ่มสาขาวิชา) 
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การประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษา 
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วัตถุประสงค์
 เพื่อก าหนดแนวทางในการ ‘ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน’

ระดับอุดมศึกษา โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษาฯ 

 เพื่ อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับ ‘บริบทและเจตนารมณ์’ของสถานศึกษา และ 
‘มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง’

 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2557

 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553

 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้สอดคล้องกับบริบทและเจตนารมณ์ของตนเองและ
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสามารถรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
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ระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้

 ต้องเป็นระบบที่สนองต่อเจตนารมณ์แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

 อาจเป็นระบบที่ ค.ป.ภ. พัฒนาขึ้น หรือ เป็นระบบคุณภาพอื่นที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลซึ่งสามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับ
หลักสูตร คณะวิชา และ/หรือสถาบัน 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 
พ.ศ.2557 (ต่อ)
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 ระบบประกันคุณภาพที่ สกอ. พัฒนาขึ้น มีทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 
โดยมีความเชื่อมโยงกัน 

 ระดับหลักสูตร เชื่อมโยงกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบ TQF

 ระดับคณะและสถาบัน เชื่อมโยงกับ สมศ. และ ก.พ.ร. 

 ระบบประกันคุณภาพระดับหลกัสูตร ประสงค์จะใช้ทดลองน ารอ่งกับหลักสูตรที่มี
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิฯ หรือ มคอ.1 แล้ว  แต่ทั้งนี้ 
สาขาวิชาอื่นๆ ก็สามารถน าไปใชไ้ด้ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่เลือกใช้ระบบของ สกอ. ด าเนินการประกันคุณภาพด้วย
ตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพตามระบบดังกลา่ว พร้อมข้อมูล CDS 
ผ่านระบบ CHE QA ONLINE ทุกสิ้นปีการศึกษา 

แนวปฏิบัตขิองสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ลอืกใช้ระบบประกนัคุณภาพของ สกอ.
22



 สถาบันอุดมศึกษาเทียบเคียงระบบและกลไกประกันคุณภาพที่จะ
น ามาใช้กับระบบและกลไกที่ก าหนดในกฏกระทรวงฯ และในคู่มือ
ประกันคุณภาพของ สกอ. แล้วจึงเสนอระบบนั้นผ่านสภาสถาบันให้ 
ค.ป.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 เมื่อ ค.ป.ภ. ให้ความเห็นชอบระบบดังกล่าวแล้ว สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ตามระบบดังกล่าว โดยจัดส่งเป็น PDF File พร้อมผลการก ากับตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และข้อมูล CDS ผ่านระบบ CHE QA 
ONLINE ทุกสิ้นปีการศึกษา 

แนวปฏิบัตขิองสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ลอืกใช้ระบบประกนัคุณภาพอืน่23



ระบบ ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ ระดบัสถาบัน

ระบบของ
สากล

 AUN-QA
 ABEST21

(บริหารธรุกิจ)
 EPAS (บริหารธรุกิจ)
 WFME (แพทยศาสตร์)

 AACSB

(บริหารธุรกิจ)
 EQUIS (บริหารธรุกิจ)
 EdPEx (สกอ.)

 EdPEx (สกอ.)

ระบบของ
สภาวชิาชีพ

 สภาการพยาบาล
 สภาเทคนิคการแพทย์
 สภาเภสชักรรม
 สภากายภาพบ าบดั

- -

ระบบที่ ม/ส 
พฒันาขึน้เอง

 CUPT-QA (ทปอ.)
 CU-CQA100 (จฬ)

 CUPT-QA (ทปอ.)  CUPT-QA

(ทปอ.)

ระบบประกันคุณภาพอ่ืนที่ ค.ป.ภ.ให้ความเหน็ชอบแล้ว24



 กรณีหลักสูตรใช้ระบบการรับรองของสากล

 ได้รับการรับรองตามระบบของสากลแบบไม่มีเงื่อนไข 
ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาการรับรองของระบบ
สากลนั้น

 กรณีหลักสูตรใช้ระบบการรับรองของสภาวิชาชีพ

 ได้รับการรับรองตามระบบของสภาวิชาชีพแบบไม่มีเงื่อนไข
ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาการรับรองของสภา
วิชาชีพนั้น

การเผยแพร่หลักสูตรใน TQR ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ระบบประกันคุณภาพอื่น25



ขอขอบคุณ
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