๑
บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
พัฒนาชาติยั่งยืน
๒๕๕๒ ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย

การเตรียมการเพื่อเขารวมประชุม
และ
ประเด็นการพิจารณา

การประชุมหารือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education)

โดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันเสารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๒
เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพ ฯ

๑

สารบัญ
หนา
๑. เอกสารการประชุม
๒. ขอเสนอแนะเพื่อประสิทธิภาพของการประชุม
๓. ประเด็นการพิจารณา
๓.๑ ประเด็นเชิงนโยบาย เรือ่ ง การรับทราบและขึ้นทะเบียนหลักสูตร
และการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๓.๒ รางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขา/สาขาวิชาตางๆ ในโครงการนํารอง

๑
๒
๒
๓
๘

๒

๑. เอกสาร
๑.๑ เอกสารการประชุม
(๑) เอกสารหมายเลข ๑ การเตรียมการเพื่อเขารวมประชุมและประเด็นพิจารณา
(๒) เอกสารหมายเลข ๒ การประชุมหารือ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกอบดวย
(๒.๑) แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
(๒.๒) (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
(๒.๓) (ราง) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... สูการปฏิบัติ
มีเอกสารแนบทายประกาศ ซึ่งประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สวนที่ ๒ ขั้นตอนการนํากรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติสกู ารปฏิบัติ
สวนที่ ๓ ภาคผนวก (แบบฟอรมตางๆ)
(๓) เอกสารหมายเลข ๓ (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีของสาขา/สาขาวิชาตางๆ ดังนี้
๑. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. ....
๒. สาขาวิชาพยาบาล พ.ศ. ....
๓. สาขาวิชาโลจิสติกส พ.ศ. ....
๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ พ.ศ. ....
๕. สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ....
๖. สาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร พ.ศ. ....
๗. สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. ....
๘. สาขาวิชาเคมี ....
(๔) เอกสารหมายเลข ๔ ขั้นตอนการดําเนินการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ของสาขา/สาขาวิชาตางๆ ดังนี้
๑. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. ....
๒. สาขาวิชาพยาบาล พ.ศ. ....
๓. สาขาวิชาโลจิสติกส พ.ศ. ....
๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ พ.ศ. ....
๕. สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ....
๖. สาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร พ.ศ. ....
๗. สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

๓
๘. สาขาวิชาเคมี ....
๑.๒ เอกสารประกอบการประชุม
๑. ความเปนมาและขั้นตอนการดําเนินการโครงการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
๒. รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ/ระเบียบ และมติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ/แนวทางและแนวปฏิบัตทิ เี่ กี่ยวของ
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑
๓ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒. ขอเสนอแนะเพื่อประสิทธิภาพของการประชุม
ผูเขาประชุมควรจะไดศึกษาเอกสารลวงหนาตามลําดับ ดังนี้
๑. สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒. ขั้นตอนการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ
(รายละเอียด ๑-๒ ขางตน ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒ ซึ่งแนบทายรางประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ สวนที่ ๑ และสวนที่ ๒
๓. ราง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(เอกสารหมายเลข ๒)
๔. ราง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... สูการปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข ๒)
๕. แบบ มคว.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ........ สาขา/สาขาวิชา..............
(ภาคผนวกของเอกสารหมายเลข ๒)
๖. ราง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/
สาขาวิชาตางๆ (เอกสารหมายเลข ๓)
๗. เอกสารแสดงขั้นตอนการดําเนินการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/
สาขาวิชาตางๆ (เอกสารหมายเลข ๔)
๓. ประเด็นการพิจารณา มี ๒ เรื่อง ดังนี้
๓.๑ ประเด็นเชิงนโยบาย เรื่อง การรับทราบและขึ้นทะเบียนหลักสูตร และ การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๓.๒ รางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/
สาขาวิชาตางๆ ที่เปนโครงการนํารอง

๔
ขอเสนอเพื่อพิจารณา มีดังนี้
๓.๑ ประเด็นเชิงนโยบายที่เสนอเพื่อการพิจารณาใหความเห็นชอบ มี ๒ ประเด็น
สําคัญๆ ดังนี้
(๑) เรื่องการรับทราบและขึน้ ทะเบียนหลักสูตร
(๒) เรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอ ๓.๑ (๑) เรื่อง การรับทราบและขึ้นทะเบียนหลักสูตร ขอความทีต่ ีกรอบในเอกสารตอไปนี้
(๑) รางประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... สูการปฏิบัติ (ขอ ๕ หนา ๑ และ ขอ ๘ หนา ๒ ในเอกสาร
หมายเลข ๒) ดังนี้
๕. สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
เวนแตสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาวามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ไดมาตรฐานไมตองสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบก็ได แตตองแจงชื่อหลักสูตรและกําหนดการที่เปดสอนใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อบันทึกไวในฐานขอมูลหลักสูตร
๘. การขึ้นทะเบียนหลักสูตร
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขึ้นทะเบียนหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามหลักเกณฑตอไปนี้
๘.๑. ใหสถาบันอุดมศึกษายืน่ ขอขึน้ ทะเบียนหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเมื่อไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร
๘.๒. สถาบันอุดมศึกษาไดปฏิบัตติ ามขอ ๔ และขอ ๕ กอนเปดสอน
๘.๓. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามตั ว บ ง ชี้ ที่ กํา หนดไว ใ นราย
ละเอีย ดของหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
ระดับดีทุกป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
จนถึงปที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร เวนแตหลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาได
กําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑทมี่ าตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนดจึงจะไดรับการขึ้นทะเบียน
๘.๔ หลักสูตรใดที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนแลวไมไดรับการขึ้นทะเบียน ใหสถาบันฯ
ดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป

๕
๘.๕ สถาบันฯ จะตองยื่นขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรอยางนอยทุก ๕ ป เวนแต
สถาบันฯ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาวาเปนสถาบันฯ ที่ปฏิบตั ิตามนโยบาย
หลักเกณฑทเี่ กี่ยวของและไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางมีคุณภาพทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง
อยางนอย ๕ ป เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนไดและสถาบันฯ ไดแจงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบกําหนดการเปดสอนหลักสูตรนั้นแลว ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขึ้นทะเบียนหลักสูตรนั้นไดเลย
๘.๖ กรณีหลักสูตรใดไดรับการขึ้นทะเบียนแลว สถาบันฯจะตองกํากับดูแล
ใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับไมต่ํากวาดี หรือเปนไปตามที่เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนด
ทุกป หลังจากไดรับการขึ้นทะเบียนหลักสูตร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนหลักสูตรนั้นออกจากทะเบียนหลักสูตรจนกวา
สถาบันฯจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนํา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... สูการปฏิบัติ (อยูในเอกสารหมายเลข ๒
สวนที่ ๒ ขอ ๕ (หนา ๒๗) และ ขอ ๙ (หนา ๓๐) ดังนี้
๕. การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันฯ ตองเสนอหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
เวนแต สถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาวามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ไดมาตรฐาน ไมตองสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษารับทราบก็ได แต ใ ห แ จ ง ชื่ อ หลั ก สู ต รและกํา หนดการเป ด สอนให สํา นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อบันทึกไวในฐานขอมูลหลักสูตร

๖
๙. การขึ้นทะเบียนหลักสูตร
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการ
ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานใน
ตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถ
ตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๙.๑ ใหสถาบันฯ ยื่นขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร เชน หลักสูตร ๔ ป สถาบันฯจะยื่น
ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรเมือ่ เปดสอนไปแลวอยางนอย ๒ ป เปนตน
๙.๒ สถาบันฯ ไดปฏิบัติตามขอ ๔ และขอ ๕ กอนเปดสอน
๙.๓ ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในตามตัว บงชี้ ที่กํา หนดไวใ นรายละเอี ย ดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวาระดับดีทุกป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจนถึงปที่ยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตร เวนแตหลักสูตรใดที่มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา ไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือ
เกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐาน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนดจึงจะไดรับการขึ้นทะเบียน
๙.๔ เอกสาร/ขอมูลประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียน ไดแก รายละเอียดของ
หลักสูตร รายงานการประชุมสภาสถาบันฯที่มีมติใหเปดสอนหลักสูตรดังกลาว การแจงการเปด
หลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ รายงานการประกันคุณภาพ
ภายในของแตละปนับตั้งแตปที่เปดสอนจนถึงปที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร
๙.๕ หลักสูตรใดที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนแลวไมไดรับการขึ้นทะเบียน ใหสถาบันฯ ดําเนินการ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๙.๖ สถาบันฯ จะตองยื่นขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรอยางนอยทุก ๕ ป เวนแตสถาบันฯ
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาวาเปนสถาบันฯ ที่ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของและไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางมีคุณภาพทุกหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอย ๕ ป
เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนไดและสถาบันฯ ไดแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบกําหนดการเปดสอนหลักสูตรนั้นแลว ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาขึ้นทะเบียนหลักสูตรนั้นไดเลย
๙.๗ กรณีหลักสูตรใดไดรับการขึ้นทะเบียนแลว สถาบันฯจะตองกํากับดูแลใหมีการ
รักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับไมต่ํากวาดี หรือเปนไปตามที่เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกป
เสมอหลังจากไดรับการขึ้นทะเบียนหลักสูตร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพ

๗
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนหลักสูตรนั้นออกจากทะเบียน
หลักสูตรจนกวาสถาบันฯจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอ ๓.๑(๒) เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ขอความที่ตีกรอบ
ในเอกสารตอไปนี้
(๑) รางประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... สูการปฏิบตั ิ (ขอ ๗ หนา ๒ อยูในเอกสารหมายเลข ๒) ดังนี้
๗. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง โดยตองมีตัวบงชีแ้ ละเกณฑการประเมินตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขา
วิชาของระดับการศึกษานั้นๆ เปนอยางนอย สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้น ใหตัวบงชี้ที่เกีย่ วของและเกณฑ
การประเมินเปนไปตามที่การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดเปน
อยางนอย และใหมีการรายงานผลตอสภาสถาบันอุดมศึกษา ตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และตอสาธารณะ รวมทั้งนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ
(๒) เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... สูการปฏิบัติ (อยูในเอกสารหมายเลข ๒ สวน
ที่ ๒ ขอ ๘ หนา ๒๙-๓๐)
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๘.๑ สถาบันฯตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง
แตละหลักสูตรจะตองมีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดเปนอยางนอย สถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินเพิ่มเติมก็ได
๘.๒ กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขา/สาขาวิชานั้นแลว นอกจากตัวบงชีท้ ี่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแลว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
เพิ่มเติมตามที่กําหนดไวในมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชานั้นซึ่งสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ดวยก็ได

๘
๘.๓ สถาบันฯจะตองรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพตอสภาสถาบันฯ ตอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และตอสาธารณะ
๘.๔ สถาบันฯจะตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อใหบัณฑิตมีผลการเรียนรูตามที่คาดหวังเสมอ
การเสนอตามขอ ๓.๑ เสนอภายใตสมมติฐาน ดังนี้
(๑) ระบบกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ปฏิบตั ิอยูในปจจุบัน
เปนระบบและกลไกที่เชื่อไดวา หากมีการปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาและจริงจัง จะทําใหคุณภาพ
การศึกษาดีขนึ้
(๒) จะมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมตัวบงชีต้ างๆ ของการประกันคุณภาพภายใน
และคุณภาพภายนอกใหสอดคลองกับ TQF ภายในป ๒๕๕๒ และเริ่มใชในป ๒๕๕๓
ผลที่คาดวาจะตามมา จากการปฏิบัตติ ามที่เสนอในขอ ๓.๑
(๑) มีการนํา TQF สูการปฏิบัติอยางจริงจัง
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกมีความเขมแข็งมากขึ้น
(๓) บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามที่คาดหวัง
(๔) สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีอิสระมากขึ้น เพราะจะลด
ขั้นตอนการดําเนินการลงหากสถาบันฯ ดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
๑. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตามที่เสนอในขอ ๓.๑(๑) และขอ ๓.๑(๒) ขางตน
(เรื่องการรับทราบและขึ้นทะเบียนหลักสูตร) และ เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
๒. หากเห็นชอบตามขอ ๑ โปรดพิจารณาใหความเห็นชอบใหนําเสนอรางประกาศ ๒ ฉบับ
คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
ตอไป ดังนี้
๒.๑ ราง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ....
๒.๒ ราง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... สูการปฏิบตั ิ
๓.๒ การพิจารณา ราง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาตางๆ ที่เปนโครงการนํารอง (เอกสารหมายเลข ๓)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการโครงการนํารองในการพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชา โดยคําแนะนําของคณะอนุกรรมการจัดทํา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งใหขอเสนอแนะในการดําเนินการ ดังนี้

๙
(๑) ปรึกษาหารือผานประธานสภาคณบดีคณะตางๆและประธานคณะอนุกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรกลุมสาขาวิชาตางๆ ที่มีอยูเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับแนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งมีคณาจารยที่รวมกลุมกันอยูแลว และให
ความสนใจทีจ่ ะเขารวมเปนกลุมนํารองของโครงการ ๘ สาขา/สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร พยาบาล โลจิสติกส เทคโนโลยีชีวภาพ การทองเที่ยวและการโรงแรม
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(๒) ศึกษาแนวทางการจัดทํามาตรฐานสาขา/สาขาวิชาจากประเทศตาง ๆ เชน
สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด มาเลเซีย และอัฟริกาใต
(๓) จัดทําขอกําหนดการศึกษา (Term of Reference) ของการวิจัยเพื่อจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาตางๆ โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาให
ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศที่มีการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิเพื่อใหมาตรฐานคุณวุฒิฯ ของประเทศไทย สามารถเทียบเคียงกับนานาประเทศได
(๔) กําหนดใหคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูใชบัณฑิต รวมทั้งผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ในสาขา/สาขาวิชาเพื่อใหเกิดความครอบคลุมครบถวนในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิฯ และเกิด
การยอมรับในวงกวาง
(๕) การกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิฯจะตองมีหัวขอสําคัญตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว ซึ่งเปนรูปแบบของสากลและเปนไปตามหลักเกณฑของ
ระบบอุดมศึกษาไทย
(๖) หลังจากการจัดทํามาตรฐานสาขา/สาขาวิชาแลว คณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย
จะตองมีการประชุมรวมกับคณาจารยในสาขาวิชานั้นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง รวมทั้งผูใช
บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการวิพากษและให
ขอเสนอแนะตอรางมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา และนําไปปรับปรุงแกไข
(๗) จะตองมีการเสนอรางมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตอทีป่ ระชุมคณาจารยกลุม
นํารองของโครงการทั้ง ๘ สาขาเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
แตละสาขาวิชา และรวมกันปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
(๘) ที่ปรึกษาโครงการวิจัยจะตองพัฒนาคณาจารยในสาขา/สาขาวิชาใหสามารถเปน
วิทยากรในการขยายผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดวยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใหแกสถาบัน
อุดมศึกษาทุกแหงตอไปได
(๙) ที่ปรึกษาโครงการวิจัยจะไดรับการติดตามผลการดําเนินงานและสงเสริมใหเขา
รวมประชุมในการสัมมนาทางวิชาการที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดใหซึ่งจะทําให
คณาจารยเหลานั้นไดรับทราบขอมูลที่ทนั สมัยเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา และการนําไปพัฒนาหลักสูตรของประเทศตางๆ และเพื่อใหเกิดเครือขายความ

๑๐
รวมมือกันอยางใกลชิดของคณาจารยในกลุมนํารอง สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู และรวมกัน
แกปญหาที่อาจจะเกิดในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การพิจารณาจะพิจารณาจากเอกสาร ๒ ฉบับ คือ
๑. รางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/
สาขาวิชาตางๆ ในโครงการนํารอง (เอกสารหมายเลข ๓)
๒. ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของแตละสาขา/สาขาวิชาตางๆ
ในโครงการนํารอง (เอกสารหมายเลข ๔)
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
๑. จะพิจารณาใหความเห็นชอบ รางมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาใด
เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณาตอไป หรือไม และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติมประการใด เพื่อที่ปรึกษา
โครงการของแตละสาขา/สาขาวิชา จะไดนําไปปรับปรุงกอนเสนอคณะอนุกรรมการดานมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือ ๒. หากเห็นควรแตงตั้งคณะผูเชี่ยวชาญ (๘-๑๐ คน) ในแตละสาขา/สาขาวิชาเพื่อ
พิจารณากลั่นกรองและปรับปรุงกอนแลวนําเสนอคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา
และคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป กรุณาใหขอแนะนําเกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะมาเปนคณะ
ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาตางๆ
หมายเหตุ ผูเขาประชุมนอกจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการดาน
มาตรฐานการอุดมศึกษาแลว จะมีคณะอนุกรรมการจัดทํา TQF คณะทํางานจัดทํา TQF (๑๖ คน)
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายใน (๖ คน) และผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

