
การปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐานระดบัอดุมศึกษา 

และ มคอ.

ใหต้อบโจทยม์าตรฐานการเรยีนรูใ้นยคุปจัจุบนั

คณะทาํงานขบัเคลืHอนและตดิตามนโยบายของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ

อดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(ดา้นกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศึกษา)
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แนวคดิของการปรบัเปลีHยน

แนวคดิของการ

ปรบัเปลีHยน

ปลดลอ็ค เพืHอปฎรูิป

อดุมศึกษาไทย

สอดคลอ้งกบัการ

เรยีนรูใ้นยคุปจัจุบนั
ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้

ทกัษะในศตวรรษ VW

ลดภาระหลกัสูตรคณุภาพ 

ช่วยเหลอืหลกัสูตรตอ้งการ

พฒันา

เปิดโอกาสการพฒันา

หลกัสูตรขา้มศาสตร ์

เปิดโอกาสเอกชนเขา้

มารว่มสรา้งหลกัสูตร
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ประเด็นปรบัเปลีHยนเกณฑม์าตรฐานในระดบัปรญิญาตรี

ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นการบ่มเพาะ
“บุคลิกภาพ (Character)” บัณฑิตเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม และเน้นการบูรณาการหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป สอดแทรก ผสมผสานที่สอดรับ กลมกลืน และเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเป็น
ระบบกับหมวดวิชาหลักและเฉพาะของวิชาชีพ

การลงทะเบยีนในแต่ละภาค ใหอ้สิระกบัแต่ละ
หลกัสูตร เพืHอใหเ้กดิความคลอ่งตวัและสอดคลอ้ง

กบัศาสตรท์ีHจะศึกษา หรอื การศึกษาขา้มศาสตร ์

การประกนัคณุภาพ ใหค้วามคลอ่งตวักบัสถาบนั 

โดยใหส้ถาบนักาํหนด
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• เพืHอการจดัระบบ

การศึกษาแบบ

ใหม่ 

• หลกัสูตรขา้ม

ศาสตร ์รว่มกบั
หน่วยงาน

ภายนอก 

• การสรา้งคณุค่า

มนุษย ์และ 

ทกัษะในยคุ

ศตวรรษทีH VW



ประเด็นปรบัเปลีHยนเกณฑม์าตรฐานในระดบับณัฑติศึกษา

เพื่อตอบสนองหลักสูตรได้หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ Multi-discipline, 

Inter-discipline, Cross-discipline, Trans-discipline, 

Broadband-discipline และให้อาจารย์ข้ามสาขาสามารถมาเป็น

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้

ปรบัคะแนนภาษาองักฤษของอาจารยใ์หม่ใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑข์องสถาบนั

ปรบัระบบจดัการศึกษาใหอ้สิระเพืHอสอดคลอ้ง

กบัการเรยีนรูใ้นยคุปจัจุบนัทีHมีการเรยีนการสอน

หลายรูปแบบ
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ประเด็นปรบัเปลีHยนเกณฑม์าตรฐานในระดบับณัฑติศึกษา

ปรญิญาโท

ปรับเปล่ียนเพื่อให้สถาบันมีอิสระในการปรับรายวิชาและการทำ
วิทยานิพนธ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ

หลักสูตรหลากหลายและข้ามศาสตร์ การศึกษาระดับปริญญาโท

เน้นให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้เรียนรูก้ารทำวิจัย เพื่อเป็นสาย

วิชาการ หรือเป็น สายอาชีพ เพื่อการทำงานมากกว่าการเน้นเพื่อ

การสร้างผลงานนวัตกรรมหรือผลงานวิจัย (ไม่เน้นผลงานตีพิมพ์)

ปรบัเปลีHยนใหส้ามารถใชอ้าจารยพ์เิศษ มาสอนไดเ้พืHอสรา้ง

ความรว่มมือกบัหน่วยงานภายนอก และเอกชน ตลอดจน

ถา่ยทอดองคค์วามรูจ้ากประสบการณ์จรงิแก ่นกัศึกษา 
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เพิHมผูท้รงคณุวฒุทิีHไม่ใช่อาจารยแ์ต่มีศกัยภาพสูง

เทยีบเท่า อาจารยม์าเป็นอาจารยท์ีHปรกึษารว่ม

กรรมการสอบ ป โท. ปรบัเพิHมคณุภาพของ ผูท้รงคณุวฒุิ

ภายนอก โดยใช ้ผูท้รงภายนอกจากฐานขอ้มูล ของ กมอ

ปรบัเกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท โดยใช้

ระบบ peer review จากภายนอกสถาบนั มาทดแทนการ

ตพีมิพเ์ผยแพร ่

6

ประเด็นปรบัเปลีHยนเกณฑม์าตรฐานในระดบับณัฑติศึกษา

ปรญิญาโท



เพิHมคณุภาพและบูรณาการของศาสตร ์โดยใหมี้ อจ ทีH

ปรกึษารว่มไม่นอ้ยกว่า W คน

เนน้เหน็ถงึแนวทางการสมัฤทธิ]ผลการศึกษา และเพิHม

ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมาสอบไม่นอ้ยกว่า V คน

ปรบัการเผยแพรใ่หไ้ดม้าตรฐานสากลเนน้การวจิยัหรอื

นวตักรรมหรอืการสรา้งสรรคท์ีHมีงานวจิยั โดยตอ้งเป็น

มาตรฐานระดบันานาชาติ
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ประเด็นปรบัเปลีHยนเกณฑม์าตรฐานในระดบับณัฑติศึกษา

ปรญิญาเอก

เนน้

คณุภาพใน

ระดบัสากล

และเพิHม

โจทยด์า้น

นวตักรรม

และ

งานวจิยัเชิง

สรา้งสรรค์



ประเด็นอืHนทีHเกีHยวขอ้งกบัคณุภาพหลกัสูตร

´ปลดล็อค มคอ 3-7 ให้อิสระกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
(2558)

´ยกเลิก มคอ. 1 เดิม ในสาขาวิชาชีพท่ีไม่มีสภาวิชาชีพกำกับ โดยจะมี
การดำเนินการจัดทำ มคอ. 1 ใหม่ท่ีเป็นกรอบมาตรฐานสะท้อนแก่น
ของศาสตร์หลัก (Degree Qualification Profile) เช่น B.A., B.Sc., 
B. FA. เป็นต้น

´ปรับ มคอ 2 (เปลี่ยนชื่อใหม่) ให้กระชับ และมีรายงานผลในตัวเอง

´การปรับปรุงกระบวนการรับทราบหลักสูตรออนไลน์ (CHECO)

´การประเมินแบบ Post-audit ระดับหลักสูตร

´การเทียบโอนประสบการณ์/หลักสูตร Non-Degree

´ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
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การปรับปรุงกระบวนการรับทราบหลักสูตรออนไลน์ (CHECO)
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Key มคอ 2 
online

ระบบสร้าง 
pdf

สถาบัน
นำไปขอ

อนุมัติสภา

ปรับแก้ 
(หากมี)

สภาอนุมัติ 
สป อว

รับทราบ 

realtime

ปรับปรุง
หลักสูตรใน 

version 

ถัดไป

นำระบบ AI และ 

Blockchain

มาใช้ โดยการ

เช่ือมต่อข้อมูล

วิจัยในฐาน

สำคัญๆเช่น TCI, 

google

scholar

scopus, ISI 

สามารถรายงานให้ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ
1. อัตราผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตในสาขาต่างๆ ท้ังประเทศ เปรียบเทียบแผนการรับ 

จำนวนท่ีได้ ค่าใช้จ่ายต่อหัว เป็น graph, chart

2. ระบบเชื่อมโยงกับ CHE QA

3. การรับทราบและรายงานผลหลักสูตรทำได้รวดเร็ว ลดเวลา ลดการผิดพลาด ขั้นตอน ตรวจสอบได้



การประเมินแบบ Post-audit ระดับหลักสูตร

ใช้ระบบ Post-audit เป็นระบบหน่ึงในการประกันคุณภาพ ซึ่งมีรอบการประเมินทุก 5 

ปี โดยไม่ต้องมีการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร มีเง่ือนไขดังน้ี

´ 1) หลักสูตรได้รับการรับรองวิทยฐานะจากองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 

หรือ

´ 2) หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีระบบและกลไกการจัดการศึกษาท่ีพิสูจน์ได้

ว่าผลการเรียนรู้ของหลักสูตรเกิดข้ึนได้จริง โดยไม่ถูกร้องเรียน

กรณีไม่ผ่านการประเมิน สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้การประกันคุณภาพภายใน 

(IQA) ในการประเมินหลักสูตรทุกปี

ท้ังน้ี ในการจัดทำกรอบ/แนวทางการจัดทำเกณฑ์การประเมิน มีแนวทางเบื้องต้นคือ 

A = ผ่าน, C = มีเง่ือนไข, F = ไม่ผ่าน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานการ

อุดมศึกษา (กมอ) พิจารณาการจัดทำเกณฑ์ต่อไป กมอ สามารถขอตรวจหลักฐานต่าง

ได้หากมีข้อสงสัยหรือร้องเรียน ซึงเป็นไปตาม พรบ กระทรวง อว.
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11

เกณฑข์ัน̂ตํ Hา

Post-Audit 
System

A

C

F

อนุกรรมการ กมอ

International standard

5 years

every year

ปิดหลกัสูตร

2
1

5
7

14
12

3

4

13

6

9

15

8

10
11
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Non-
degree

Online

Course

Experience

Private
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University Consortium

Credit transfer Private sectors
Non-degreeNon-degree



การเทียบโอนประสบการณ์/หลักสูตร Non-Degree

´ การเทียบโอนประสบการณ์/การศึกษาตามอัธยาศัย อาจใช้จำนวนปี

ท่ีมีประสบการณ์เทียบเท่ากับจำนวนช่ัวโมง หน่วยกิต 

´ การขอเทียบหลักสูตร Non-degree สามารถกำหนดให้ระยะเวลา

เรียน 15 คาบ คิดเป็น 1 หน่วยกิต โดยท่ีหลักสูตรน้ันต้องเป็น

หลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน

´ กรณีการเรียนรู้แบบอื่น เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

สามารถใช้การประเมินผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังได้

´ ท้ังน้ี การจัดทำประกาศกระทรวงฯ เร่ือง การเทียบโอน จะเป็นกรอบ/

แนวทางการดำเนินงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา แต่การกำหนด

กระบวนการเทียบโอนสามารถดำเนินการได้โดยสถาบันอุดมศึกษา 

โดยความเห็นชอบ/อนุมัติของสภาสถาบันอุดมศึกษา
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Non-degree

Credit 
Bank 

system

A

B

C

D

E

University 
Consortium

Private 
sectors

ปรญิญาตรี และบณัฑติศึกษา



ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
´ปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้จัดทำประกาศฯ เรื่อง นวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน

ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามแล้ว และอยู่ระหว่าง
การเสนอเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา คณะทำงานมีข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับระบบคลังหน่วยกิต และเห็นควรให้มีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ
ดังนี้

´1) ระยะเวลาเก็บข้อมูลผลการเรียน/ประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต

´2) เสนอแนะให้มีการใช้การเทียบโอนระหว่างภาคีสถาบันอุดมศึกษา 
(University Consortium) โดยทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU)

´3) แก้ไขประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา โดยให้

ยกเลิก ข้อ 13 (2) (ค) “ผู้เรียนท่ีเรียนในระบบคลัง
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ขั้นตอนการดำเนินการ
19

1 • คณะทำงานประชุม พิจารณา และปรับเปลี่ยน ตามคำส่ังของ รมต กระทรวง อว (9/8/62)

2 • นำเสนอรับทราบ รับฟังความคิดเห็น (8/11/62)

3 • นำเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการมาตรฐาน (18/11/62)

4 • นำเสนอขอความเห็นชอบจาก กกอ ปฎิบัติหน้าที่ กมอ (11/12/62)

5 • นำเสนอ รมต เพ่ือลงนามในประกาศกระทรวง อว. (ภายใน ธันวาคม 2562)

6 • ส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ภายใน มค หรือ กพ 2563)


