
“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 
 


