
นุชนภา รื่นอบเชย
อดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศกึษา 
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การตรวจสอบและรบัรองหลกัสตูร
ตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 2565



❑ หน้าท่ีของผู้ตรวจสอบ
❑ แนวทางการตรวจสอบและรบัรองหลกัสตูร 
❑ การพิจารณาผลการตรวจสอบและรบัรอง
❑ ประเดน็ในการตรวจสอบและรบัรอง

ประเดน็การน าเสนอ
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(1) ตรวจสอบหลกัสูตรการศกึษาวา่สอดคลอ้งตามมาตรฐาน
หลกัสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษา และตรวจสอบการด าเนินการจดัการศึกษา
ตามที่ไดอ้อกแบบวา่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา
(2) ตรวจสอบขอ้มลูจากเอกสาร รวมทัง้ ขอ้เทจ็จรงิจากการ
สัมภาษณ์หรือตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการเรียนการสอน
กรณีมคีวามจ าเป็น

หน้าท่ีและอ านาจของผู้ตรวจสอบ 3



(3) ขอใหบ้คุคลมาชี้แจงหรอืจดัส่งเอกสารหรอืหลกัฐาน
ใดเพือ่ประกอบการพจิารณา

(4) ใหค้วามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ระบบการบรหิารการจดัการศึกษาแก่สถาบนัอุดมศึกษาที่
ขอรบัการตรวจสอบ

(5) เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองหรือไม่รับรอง
มาตรฐานการอุดมศกึษาในหลกัสูตรการศกึษา 
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(6) ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ เพื่อ
พฒันาระบบตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา ระบบตรวจสอบการ
ด าเนินการจัดการศึกษา และระบบการรับรองมาตรฐานการ
อุดมศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา

ในการด าเนินการตาม (3) ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งแผนการ
ตรวจสอบแก่สถาบนัอุดมศกึษาเพือ่เตรยีมการล่วงหน้า และให้แสดง
บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐัและหนังสอืแต่งตัง้หรอืมอบหมาย
จากคณะกรรมการ 
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(๑) กรณีตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา 
๑.๑) ใหม้กีารตรวจสอบโดยพจิารณาขอ้มูลจากเอกสาร ภายใน 120 

วัน นับตัง้แต่สป.อว .ได้รับเรื่อง  หากมีความจ าเป็นอาจมีการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิจากการสมัภาษณห์รอืตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการเรียนการสอน โดย
ตอ้งเป็นหลักสูตรการศึกษาทีเ่ปิดการจดัการเรยีนการสอนในปีการศึกษาตามที่
สภาสถาบนัอุดมศึกษาไดใ้หค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัิ

๑.๒) ใหผู้ต้รวจสอบอย่างน้อย ๒ คน ด าเนินการตรวจสอบหลักสูตร 
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้ตรวจสอบจะพิจารณา
ประเดน็ ดงัน้ี

แนวทางในการตรวจสอบและรบัรองหลกัสูตร 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2565
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๑.๒.๑) ความสอดคล้องของหลกัสตูรการศกึษากบัทศิทาง
นโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาก าลงัคนของประเทศ และ
ตามพนัธกจิหลกัและยุทธศาสตรข์องสถาบนัทีส่อดคล้องกบัการ
จดักลุ่มสถาบนัอุดมศกึษา

๑.๒.๒) ความเสีย่งและผลกระทบจากภายนอก อาทิ การ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีนโยบาย และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ ใน
บรบิทโลก

๑.๒.๓) ผลส ารวจจากการรบัฟังความคดิเหน็จากผู้ใช้บณัฑติ 
ผูเ้รยีน และนักเรยีนทีต่้องการเขา้เรยีนในหลกัสตูรการศกึษา

แนวทางในการตรวจสอบและรบัรองหลกัสูตร 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2565

7



๑.๒.๔) ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรยีนรู้ การ
ออกแบบการจดัการเรยีนการสอน และระบบการบรหิารการ
จัดการศึกษา ตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด มศึ ก ษ า แ ล ะ ม าต ร ฐ าน คุณ วุ ฒิ
ระดบัอุดมศกึษา รวมทัง้ มาตรฐานคุณวุฒสิาขาหรอืสาขาวิชา
(ถ้าม)ี

แนวทางในการตรวจสอบและรบัรองหลกัสูตร 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2565
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ทัง้นี้ กรณีหลักสูตรปรบัปรุงให้พจิารณาประเด็นเพิม่เติม 
ได้แก่ผลการด าเนินงานของหลักสูตรการศึกษาทีผ่่านมา ผล
การประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีน บณัฑติ ผู้ใช้บ ัณฑิต 
องค์กรวชิาชพี ศษิยเ์ก่า ตลอดจนขอ้รอ้งเรยีนจากบุคคลหรอื
หน่วยงานภายนอกและบุคคลภายในสถาบนัอุดมศึกษา และ
ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัหลกัสตูร (ถ้าม)ี 

แนวทางในการตรวจสอบและรบัรองหลกัสูตร 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2565
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(๒) กรณีตรวจสอบการด าเนินการจดัการศึกษา 
๒.๑)  ให้มีการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน และการ

ตรวจสอบ  ณ  สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม โดยก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการหลังจากคณะกรรมการแจ้งผลการตรวจสอบ
หลักสูตรการศึกษา 

แนวทางในการตรวจสอบและรบัรองหลกัสูตร 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2565
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๒.๑.๑) ระดบัอนุปรญิญา ตอ้งตรวจสอบใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี 
๒.๑.๒)  ระดบัปรญิญาตร ี   ตอ้งตรวจสอบใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน ๒ ปี
๒.๑.๓) ระดบัปรญิญาโท  ตอ้งตรวจสอบใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี
๒.๑.๔) ระดบัปรญิญาเอก ตอ้งตรวจสอบใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี

๖ เดอืน 
๒.๑.๕) ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติหรอืประกาศนียบตัรบณัฑติ

ชัน้สูง ตอ้งตรวจสอบใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน ๖ เดอืน 
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๑.๒) ผู้ตรวจสอบอย่างน้อย ๓ คน ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษาตามระบบการบริหารการจัด
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้ผู ้เรียนมัน่ใจว่าจะ
ไดร้บัการพฒันาตรงตามผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ีก่ าหนด มคีวามรู้ และทักษะ
เพยีงพอในการประกอบอาชีพ และผูใ้ช้บณัฑติมัน่ใจว่าบณัฑติมสีมรรถนะ
เป็นไปตามที่คาดหวัง ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย 
ยกเวน้ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติหรอืประกาศนียบัตรชัน้สูงให้ใช้เวลา
ภายใน 150 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยผูต้รวจสอบจะพิจารณา
ประเดน็ ดงัน้ี 

แนวทางในการตรวจสอบและรบัรองหลกัสูตร 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2565
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๒.๒.๑) ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของผู้เรยีน ทัง้นี้  กรณีหลักสูตร
การศกึษาทีม่ผีู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้ประเมนิผลลัพธ์การเรยีนรู้
ของผูส้ าเรจ็การศกึษาด้วย

๒.๒ .๒ )  การด าเนินการตามระบบการบริหารการจัด
การศกึษาทีส่ถาบนัอุดมศกึษาออกแบบไว้ 

๒.๒.๓) การปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 

แนวทางในการตรวจสอบและรบัรองหลกัสูตร 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2565
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กรณีการตรวจสอบหลกัสูตรการศกึษา
(๑ )  กรณีสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้
คณะกรรมการ โดยสป .อว .แจ้งผลการตรวจสอบแก่
สถาบนัอุดมศกึษาภายใน 120 วนั นับแต่วนัที่ สป.อว.ได้รับ
เรื่อง 

การพิจารณาผลการตรวจสอบและรบัรอง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาในหลกัสูตรการศึกษา
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(๒) กรณีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้
คณะกรรมการโดย สป.อว. แจ้งให้สถาบนัอุดมศึกษาแก้ไข
ปรบัปรุงหลกัสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และในกรณีจ าเป็นเพื่อป้องกันความ
เสยีหาย คณะกรรมการจะแจง้ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาระงับการ
ด าเนินการตามหลกัสูตรการศกึษานัน้ไวก้่อนกไ็ด้

การพิจารณาผลการตรวจสอบและรบัรอง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาในหลกัสูตรการศึกษา
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กรณีการตรวจสอบการด าเนินการจดัการศกึษา
(1) กรณีสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ กมอ. ประกาศรับรอง
มาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดงักล่าว โดยมีระยะเวลา ๕ ปี 
นับแต่รบันักศกึษารุ่นแรกของหลกัสูตรการศึกษา และให ้สป.อว. แจ้งเรื่อง
ดงักล่าวต่อองคก์รกลางบรหิารงานบุคคลและสภาวชิาชีพทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อทราบ
โดยเรว็ การด าเนินการรับรองมาตรฐานข้างต้นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนทีผู่เ้รยีนรุ่นแรกจะส าเรจ็การศึกษา 

ทัง้น้ี  ในช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการรับรองหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาก ากับดูแลหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา

การพิจารณาผลการตรวจสอบและรบัรอง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาในหลกัสูตรการศึกษา
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(๒) กรณีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ กมอ .โดย
สป.อว. แจง้ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาด าเนินการแก้ไขตามประเด็นทีไ่ม่
สอดคล้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ไ ม่
สอดคล้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการประกาศ
รบัรองมาตรฐานการอุดมศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา ต่อไป 

การพิจารณาผลการตรวจสอบและรบัรอง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาในหลกัสูตรการศึกษา
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๒.๒) กรณีสถาบนัอุดมศกึษาไม่ด าเนินการแก้ไขตามประเด็นที่
ไมส่อดคล้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยไมม่เีหตุอนัสมควร ให้
กม อ .  เ ส นอ เ รื่ อ ง ต่ อ ร ัฐ มนต รี เพ ื่ อ พิจ า รณาสั ง่ ก า ร ให้
สถาบนัอุดมศกึษาหยุดการด าเนินการหลกัสูตรการศึกษา หรอื
ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไปโดยให้ประกาศให้ประชาชน
ทราบเป็นการทัว่ไป

การพิจารณาผลการตรวจสอบและรบัรอง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาในหลกัสูตรการศึกษา
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หลกัสูตรการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาใดที่ผา่นการ
ตรวจสอบหลกัสูตร และได้รับการรับรองมาตรฐานโดย
หน่วยง านปร ะ เมินห รือ รับ รอ งคุณภาพภายนอก
ระดบัอุดมศกึษาอื่น 

สถาบนัอุดมศกึษาอาจเสนอหลกัสูตรการศึกษานัน้ ให้
กมอ .  พิจารณาเพื่อ ประกาศรับรองมาตรฐานการ
อุดมศกึษาในหลกัสูตรการศกึษาเป็นรายกรณี 

การพิจารณาผลการตรวจสอบและรบัรอง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาในหลกัสูตรการศึกษา
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กรณีที่ครบระยะเวลาการรบัรองในหลกัสูตรการศึกษา 
และประสงค์จะเสนอให้ กมอ .  รับรองมาตรฐานการ
อุดมศกึษาในหลกัสูตรการศกึษานัน้ในรอบต่อไป

ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอขอรับรองหลักสูตร
การศกึษา ต่อ กมอ. ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการรบัรอง
อยา่งน้อย ๑๘๐ วนั 

การพิจารณาผลการตรวจสอบและรบัรอง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาในหลกัสูตรการศึกษา
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กรณีสถาบันอุดมศึกษามีความเห็นขดัหรือแยง้กับผล
การพจิารณาของ กมอ. ในประเด็นการตรวจสอบหลกัสูตร
และการตรวจสอบการด าเนินการจดัการศกึษา ในประเด็นผล
การพจิารณาวา่ ไม่สอดคล้อง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

สถาบนัอุดมศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการพจิารณาได้
โดยยืน่อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ภายใน 
๓๐ วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ผล

การพิจารณาผลการตรวจสอบและรบัรอง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาในหลกัสูตรการศึกษา
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ประเดน็ในการตรวจสอบและรบัรอง 22

ประเดน็การ
พิจารณา

ค าอธิบาย เกณฑ์การ
ตดัสิน

๑. ผลลพัธ์
การเรียนรู้ 

• ผูเ้รยีนมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืพฒันาการ

ของผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านระหว่างเรียน 
และมกีารสะสม  จนมแีนวโน้มที่มัน่ใจได้ว่า จะ
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้โดยรวมที่ก าหนดใน
หลักสูตรการศึกษา

 ผ่าน 

 ต้อง

ปรบัปรุง

 ไม่ผ่าน



ประเดน็ในการตรวจสอบและรบัรอง 23

ประเดน็การ
พิจารณา

ค าอธิบาย เกณฑ์การ
ตดัสิน

๒. โครงสร้าง
หลักสูตร
การศึกษาและ
รายวิชา

• หลักสตูรการศกึษามีการก าหนดผู้มีส ่วนได้เสีย และวิธีการ
ได้มาซึง่ความต้องการและความคาดหวงัอยา่งไร ที่น าไปสู่การ
ก าหนดผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่สะท้อนความต้องการและความ
คาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยี ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานผลลัพธ์
การเรยีนรู ้และสะท้อนเป้าหมายการพฒันาผู้เรียนทั ้งระยะสัน้
และระยะยาว 

• การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาและรายวิชาหรือ
โมดูลการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรีย นรู้ที่
คาดหวงัของหลักสตูรการศกึษาอยา่งไร ที่ท าใหผู้้เรยีนสามารถ
สรา้งองคค์วามรู ้ทักษะ คณุลักษณะทางวชิาการและวชิาชพีได้
จรงิ

 ผ่าน 

 ต้อง

ปรบัปรุง

 ไม่ผ่าน



ประเดน็ในการตรวจสอบและรบัรอง 24

ประเดน็การ
พิจารณา

ค าอธิบาย เกณฑ์การ
ตดัสิน

๓. การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้

• การจดักระบวนการเรยีนรู้กระตุ้นให้ผู้เรยีน              
เกดิการเรยีนรู้ รู้จกัวธิแีสวงหาความรู้ ปลูกฝังให้ผู้เร ียน
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดกรอบคิดแบบเติบ โต 
(Growth Mindset) ได้อยา่งไร
• การจดักระบวนการเรยีนรู้ท าให้มัน่ใจได้อย่างไรว่า

ผู้เ ร ียนสามารถน าสิ่งที่เ ร ียนรู้ ไปใช้ก ับโลกของการ
ท างานจรงิได้ และตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสีย และสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรยีนรู้ที่คาดหวงั

 ผ่าน 

 ต้อง

ปรบัปรุง

 ไม่ผ่าน



ประเดน็ในการตรวจสอบและรบัรอง 25

ประเดน็การ
พิจารณา

ค าอธิบาย เกณฑ์การ
ตดัสิน

๔. วิธีการวดั
และ
ประเมินผล
ผู้เรียน

• การออกแบบการวดัและประเมนิผลลพัธ์การเรียนรู้
และพฒันาการของผู้เรยีน มวีธิกีาร เครื่องมือ และ    
การก าหนดเกณฑ์การตดัสนิผลที่น่าเช ือ่ถืออย่างไร
ที่สะท้อนผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่แท้จรงิของผู้เรยีน 

• มวีธิกีารอยา่งไรในการทบทวน ตรวจสอบ ก ากับ
การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการรายงานผลการ
เรยีนรู้ ที่น ามาสู่การปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการ
เรยีนการสอนทัง้ของผู้สอนและผู้เรยีน เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าผู้เร ียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
การศกึษาและรายวชิาคาดหวงั

 ผ่าน 

 ต้อง

ปรบัปรุง

 ไม่ผ่าน



ประเดน็ในการตรวจสอบและรบัรอง 26

ประเดน็การ
พิจารณา

ค าอธิบาย เกณฑ์การ
ตดัสิน

๕. ระบบและ
กลไกการ
พฒันา
หลกัสูตรและ
การบริหาร
คุณภาพ 

• หลักสูตรการศึกษามกีารวางแผนคุณภาพ
(Quality Planning) การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) และการ
บริหารความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้นในระหว่า ง
ด าเนินการหลักสูตร รวมถึงมีการจัดการข้อ
รอ้งเรยีนและการอุทธรณ์อย่างไร 

 ผ่าน 

 ต้อง

ปรบัปรุง

 ไม่ผ่าน



ประเดน็ในการตรวจสอบและรบัรอง 27

ประเดน็การ
พิจารณา

ค าอธิบาย เกณฑ์การ
ตดัสิน

๕. ระบบและ
กลไกการ
พฒันา
หลกัสูตรและ
การบริหาร
คุณภาพ 

• หลกัสตูรการศึกษามีการน าขอ้มลูการประเมินผล      
การจัดการศึกษาดังกล่าว มาใช้ในการทบทวน  การ
ปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพ     (Quality

Improvement) ของหลักสูตรการศึกษาอย่างไร 
เพ่ือใหผู้เ้รียนบรรลมุาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู ้ท่ีก าหนด 
และผูใ้ชบ้ณัฑิตมั่นใจวา่จะได้บุคลากรท่ีมีความสามารถ    
ตรงตามความตอ้งการและความคาดหวงั 
• มีวธีิการอย่างไรในการส่ือสารและเผยแพรข่อ้มลูของ

หลกัสตูรการศึกษาใหผู้มี้สว่นไดเ้สียไดร้บัทราบ

 ผ่าน 

 ต้อง

ปรบัปรุง

 ไม่ผ่าน



ผลการรบัรองมาตรฐานการอุดมศึกษา
ในหลกัสูตรการศึกษา
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ผลการรบัรอง
มาตรฐานฯ

ความหมาย

รบัรอง หลกัสูตรการศกึษาด าเนนิการได้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรฯ และมผีลการพจิารณารายประเด็นในระดับ “ผ่าน” ทัง้ 
๕ ขอ้

ไม่รบัรอง หลกัสูตรการศกึษาด าเนนิการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรฯ หรอืมผีลการพจิารณารายประเด็นในระดับ “ไม่ผ่าน” 
อยา่งน้อย ๑ ขอ้



ขอขอบคณุ
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