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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2561 เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2561 ไดมมี ติใหความเห็นชอบการปรับเปลีย่ น
วิธีการรับทราบการอนุมัติหรือการใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยยกเลิกการนําสงเอกสาร
หลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบแลวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณา
รับทราบหลักสูตร เปนการใหสถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติหรือใหความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แลวไปยัง สกอ. ผานระบบสารสนเทศที่ สกอ. พัฒนาขึ้น และ สกอ. พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรกับเกณฑมาตรฐานตางๆ
และแจงผลการพิจารณาผานระบบสารสนเทศเชนกัน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เปนตนไป โดยหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติหรือ
การใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแลว สามารถรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนไดทันที แตสภาสถาบัน
อุดมศึกษาตองไมอนุมัติหรือใหความเห็นชอบหลักสูตรยอนหลัง
แนวทางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรที่ สกอ.
กําหนด สําหรับหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง มีแนวทาง
การดําเนินงาน ดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาทีม่ หี ลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง
เมื่ อ ได รั บ การอนุ มั ติ ห รื อ ให ค วามเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น
อุดมศึกษาแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการจัดทําขอมูล
หลักสูตรเขาสูระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคลอง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online :
CHECO) ของสกอ. ภายใน 7 วัน โดยไมตองเสนอตัวเลมหลักสูตร
ให สกอ. พิจารณารับทราบหลักสูตรตามที่เคยปฏิบัติมา
2. สกอ. จะพิจารณาและตรวจสอบรายการขอมูลหลักสูตร
ใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐาน
ทีเ่ กีย่ วของ และแจงผลการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ผานระบบ CHECO ภายใน 15 วันนับตั้งแตไดรับขอมูลของแตละ
หลักสูตร
3. ระบบ CHECO จะแสดงผลการพิจารณาความสอดคลอง
ของหลักสูตรเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน ดังนี้
 หากหลักสูตรสอดคลองตามเกณฑตางๆ ที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด จะแสดงผลวา “หลักสูตรสอดคลองตาม
มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ ม าตรฐาน
ที่เกี่ยวของ”

หากหลักสูตรไมสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานตางๆ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด จะแสดงผลว่า “หลักสูตร
ไม่ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและ
เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ” และไมแนะนําใหผูเรียนเขาศึกษา

แตไมหา มหากประสงคจะเขาศึกษา และเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา
ใหชะลอการรับนักศึกษาทันที รวมทั้งนําหลักสูตรดังกลาวเขาสู
กระบวนการปรับปรุงแกไข
สกอ. ยังไดกาํ หนดแนวทางการเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร องคประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน โดยเมื่อสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัด
การเรียนการสอนในแตละหลักสูตรเปนเวลาหนึ่งปการศึกษา
เปนตนไป ใหสถาบันอุดมศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร องคประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐานไปยัง สกอ. ทุกสิ้นปการศึกษา ผานระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online) สกอ. จะพิจารณาผลการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนของแต ล ะหลั ก สู ต รจากรายงานการประเมิ น ตนเอง
ระดับหลักสูตร และเผยแพรผลการประเมินตอสาธารณชน ดังนี้
1. กรณีหลักสูตรใหม ถาหลักสูตรมีผลการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร ตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
“ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดย กกอ.” มีผลการประเมิน “ผาน” สกอ. จะแจง
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)
และสํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา (สํานักงาน ก.ค.ศ.) เพือ่ ใหการรับรองคุณวุฒกิ ารศึกษา
และการกําหนดอัตราเงินเดือน พรอมทัง้ เผยแพรผลการประเมิน
ตอสาธารณชน
2. กรณีหลักสูตรปรับปรุง ถาหลักสูตรมีผลการประเมินตนเอง
ตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน “ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย กกอ.” มีผล
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การประเมิน “ผาน” 2 ป ติดตอกัน สกอ. จะแจงสํานักงาน ก.พ.
และสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อใหการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและ
การกําหนดอัตราเงินเดือน พรอมทั้งเผยแพรผลการประเมินตอ
สาธารณชน
3. หลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง ถาหลักสูตรมีผล
การประเมินตนเอง ตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
“ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดย กกอ.” มีผลการประเมิน “ไมผาน” ในปการศึกษา
ลาสุด สกอ. จะเผยแพรผลการประเมินตอสาธารณชนผานทาง
เว็บไซต และไมแนะนําใหผูเรียนเขาศึกษาในหลักสูตร แจงสภา
สถาบันใหปรับปรุงโดยเรงดวน พรอมประกาศวาหากปการศึกษา
ถัดไปหลักสูตรดังกลาวยังมีผลการประเมิน “ไมผาน” จะแจง
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.ค.ศ. ใหยกเลิกการรับรอง
คุณวุฒิการศึกษาและการกําหนดอัตราเงินเดือน
4. หลั ก สู ต รใหม่ แ ละหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ถ้ า หลั ก สู ต รมี
ผลการประเมินตนเอง ตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
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“ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดย กกอ.” มีผลการประเมิน “ไมผาน” 2 ป ติดตอ
กัน สกอ. จะประกาศตอสาธารณชนวา หลักสูตรดังกลาวไมเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานฯ ไมแจงสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน
ก.ค.ศ. เพื่อใหการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกําหนดอัตรา
เงินเดือน หรือแจงใหยกเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและ
การกําหนดอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ใหการรับรองไปแลว
หลักสูตรที่ สกอ. แจงยกเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
และการกําหนดอัตราเงินเดือนไปยัง สํานักงาน ก.พ. และ
สํานักงาน ก.ค.ศ. จะยังใหสิทธิ์ความคุมครองแกนักศึกษาคงคาง
ในหลักสูตรนั้นๆ
ทัง้ นี้ สกอ. จะเผยแพรขอ มูลหลักสูตรรวมทัง้ ผลการดําเนินการ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาตอสาธารณชนเปนประจําทุกป
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาและการคุมครองผูบริโภค

OBE Corner
In Outcome Based Teaching and Learning
(OBTL), assessment is carried out by seeing how well
a student’s performance compares to the criteria
in the outcome statement; that is, assessment is
criterion referenced. Students are not assessed
according to how their performances compare
with each other and then graded according to a
predetermined distribution such as the bell curve.
J. Biggs and C. Tang (2011)
Learning outcomes are valuable to learners,
instructors, and administrators. Learning outcomes
are more than simply several sentences appended
to existing lesson plans or curricula; instead, the
development of learning outcomes and their use
within a unit of instruction shapes learning and
assessment activities and can enhance student
engagement and learning.
Mark Battersby (1999)

Learning outcomes are statements that describe
the knowledge or skills students should acquire by
the end of a particular assignment, class, course,
or program, and help students understand why
that knowledge and those skills will be useful to
them. They focus on the context and potential
applications of knowledge and skills, help students
connect learning in various contexts, and help guide
assessment and evaluatiom.
Good learning outcomes emphasize the
application and integration of knowledge. Instead of
focusing on coverage of material, learning outcomes
articulate how students will be able to employ the
material, both in the context of the class and more
broadly.
Emily Greenleaf (2008)
Student outcome statements describe what
students typically are able to do as a consequence
of a program of planned learning activities.
N. Randall (1993)



