การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQR : Thai Qualifications Register)
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา โดยระบบประกันคุณภาพการระดับหลักสูตรของ
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา มีแนวทางการดาเนินการไปในทิศทางเดีย วกั บ การเผยแพร่หลัก สูตร
ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)
ซึ่ ง หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนไปแล้ ว อย่ า งน้ อ ยครึ่ ง ระยะเวลาของหลั ก สู ต ร และมี ค วามพร้ อ มสามารถ
ดาเนินการประเมินคุ ณภาพหลัก สูตรเพื่อเผยแพร่เป็นหลัก สูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)
1. วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่หลักสูตรในมาตรฐาน TQR
1.1 เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ว่าหลักสูตรมีการจัดการศึกษาได้คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด
1.2 เพื่อให้มกี ารปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนด (Expected Learning Outcomes) อย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ การเผยแพร่หลักสูตรให้เป็นไปตามความสมัครใจของหลักสูตร
2. หลักเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตรในมาตรฐาน TQR
2.1 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดั บ อุด มศึก ษาแห่งชาติ เมื่อหลัก สูตรที่เ ปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร
2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี นับตั้งแต่
เปิดสอนหลักสูตร
กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว หลักสูตรจะต้องกากับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มี
มาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ใ นระดับ ดีขึ้นไปทุก ปีหลังจากได้
รับการเผยแพร่
หากต่อมาปรากฏว่า ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่กาหนด สานักงาน
คณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณาถอนการ
เผยแพร่หลักสูตรนั้น

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร
3.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีคุณวุฒติ รงกับสาขา วิชาที่ขอรับการประเมิน
3.2 ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
3.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ป ระเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.mua.go.th/
3.4 คุ ณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หลัก สูตร เพื่อการ
เผยแพร่หลักสูตร TQR แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการต้องมีคุ ณวุฒิระดับ ปริญ ญาโทขึ้นไป หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ขนึ้ ไป
ระดับปริญญาโท
คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขนึ้ ไป
ระดับปริญญาเอก
คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ขนึ้ ไป
4. ขั้นตอนการดาเนินการเผยแพร่หลักสูตรในมาตรฐาน TQR
4.1 หลักสูตรต้องเปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร
4.2 หลักสูตรดาเนินการประเมินตนเอง และมีผลการประเมินคุณภาพตนเองคะแนนเฉลี่ยระดับ
ดีข้ึนไปต่อเนื่องกัน 2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตร
4.3 หลักสูตรต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษา จานวน 12 ตัวชี้วัด ตามที่สานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษากาหนดในระบบ CHE QA
Online
4.4 หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจากทะเบียนรายชื่อ
ผูป้ ระเมินคุณภาพภายในสาหรับตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR (ตามข้อ 3.1)
4.5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
หลักสูตรที่จะขอขึน้ ทะเบียน TQR เพื่อยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online
4.6 หลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ/ทราบในการขอขึน้ ทะเบียนหลักสูตร TQR

4.7 หลักสูตรแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR มายังสานักงานคณะกรรมการ
การอุด มศึก ษา โดยใช้แบบ TQR 1 พร้อ มแนบมติสภามหาวิ ท ยาลั ย และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลด้านคุณภาพของผู้ เรียนและผลลัพธ์การ
เรีย นรู้ของหลั ก สู ตรต่าง ๆ (Program Learning Outcomes) ที่จะสะท้อนให้สังคมรับ รู้ไ ด้ว่าบัณฑิตจาก
หลักสูตรนั้น ๆ จะต้องมีองค์ความรู้อะไร สามารถทาอะไรได้ (สรุปย่อประมาณครึ่งหน้ากระดาษ)
4.8 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบการดาเนินงานประเมินคุณภาพภายใน
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรผ่าน ระบบ CHE QA Online และเสนออนุกรรมการพัฒนา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ อุดมศึกษา พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินว่าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดก่อนนาเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาขึ้นทะเบียน TQR และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
ทราบต่อไป
5. ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนหลักสูตรในมาตรฐาน TQR
กาหนดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนหลักสูตรในมาตรฐาน TQR ตามระยะเวลาการปรับปรุง
ของหลักสูตรทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามที่
กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ คือ 5 ปี
6. การดาเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน TQR แล้ว
6.1 ดาเนินการประเมินตนเองเป็นประจาทุกปีการศึกษา
6.2 จัดส่งข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online เป็นประจาทุกปีการศึกษา
- ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
- รายงานผลการกากับมาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1
- รายงานการประเมินตนเอง
6.3 รายงานข้อมูลพืน้ ฐาน (Common Data Set) ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งผ่านระบบ CHE
QA Online เป็นประจาทุกปีการศึกษา
1) จานวนหลักสูตร
2) จานวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง
3) จานวนนักศึกษา
4) จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา
5) คุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร
6) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
7) การมีงานทาของบัณฑิต
8) ผลงานทางวิชาการของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

9) ผลงานทางวิชาการของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
10) นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
11) จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
12) จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
6.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปต่อเนื่องกัน 2 ปี นับตั้งแต่
เปิดสอนหลักสูตร
6.5 หลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ในมาตรฐาน TQR แล้ว หลักสูตรจะต้องกากับดูแลให้มีการ
รักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ทุกปีหลังจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่า ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามที่กาหนด สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กกอ.) พิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น

