สรุ ปรายงานการอบรม
การปรับเปลีย่ นแนวทางการพิจารณาความสอดคล้ องของหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาทีผ่ ่ านการอนุมัติหรื อ
การให้ ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 24 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
ผูจ้ ดั การอบรม : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผูเ้ ข้าร่ วมและบันทึกรายงาน :
จุดารัตน์ ชิดทอง
นิตยา ใจกันทา
อัศวเทพ คันชิง

ระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา (CHE Currilum Online : CHE-CO)
หลักการและเหตุผล
1. เพื่อลดปัญหาการลงข้อมูลผลการประเมินไม่ครบถ้วน ในระบบ CHE-QA
2. เป็ นการดาเนินตามนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 เพื่อลดจานวนเอกสาร Hard copy
3. เพื่อลดระยะเวลาในการรับทราบหลักสู ตร
ข้ อมูลทีพ่ บความผิดพลาดในระบบ CHE-QA
หมวดที่ 1 การกากับมาตรฐาน
-

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษาทุกระดับ
ผลงานทางวิชาการที่เขียนในรู ปแบบบรรณานุกรม
ชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร (สาหรับเกณฑ์ 58)
ชื่ออาจารย์ประจาหลักสู ตร (สาหรับเกณฑ์ 48)

ตัวอย่ าง

ผลที่เกิดขึ้นคือคณะกรรมการมีผลการประเมิน “ผ่าน”

แต่ ขดั แย้ งกับข้ อมูลที่มใี นระบบ
สถาบันต้องทาการตรวจสอบข้อมูลให้เรี ยบร้อยก่อนนาส่ ง สกอ.
โดย สกอ. จะถือว่ าข้ อมูลที่มหาวิทยาลัยส่ งมาให้ เป็ นข้ อมูลที่สมบูรณ์

โดยผลจาก CHE-QA จะมีการนาข้อมูลในระบบไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบในหลายภาคส่ วน
อาทิ เช่น การรับรองวิทยฐานะ การวิเคราะห์ขอ้ มุลทางการศึกษาของประเทศ เป็ นต้น

ทั้งนี้ หาก สกอ. มีการเผยแพร่ สู่ สาธารณะแล้ วจะไม่ สามารถแก้ ไขได้
ขั้นตอนส่ งหลักสู ตรด้ วยระบบ CHE-CO (มหาวิทยาลัย)
1. หลักสู ตรผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสามารถเปิ ดรับนักศึกษาได้ทนั ทีที่ได้รับการอนุมตั ิจาก สภาฯ โดยถือว่าเป็ นความ
รับผิดชอบของสภาฯ สถาบัน
2. มหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูลสาคัญ 8 ข้อ ลงในระบบ CHE-CO
2.1. ชื่อหลักสู ตร/ชื่อปริ ญญา
2.2. แนบไฟล์ มติสภามหาวิทยาลัย และ มติสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ที่มีวนั ที่อนุมตั ิหลักสู ตร
2.3. โครงสร้างหลักสู ตร
2.4. จานวนที่จะเปิ ดรับนักศึกษา/ สถานที่จดั การศึกษา
2.5. PLOs (ถ้ ามี) หากไม่ มใี ห้ ใส่ Learning outcome 5 ด้ าน

ในระบบจะมี ส่วนเพิ่มเติ มที่ จาเป็ นต้องป้ อนข้อมู ลคื อ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
ตั้งแต่ปีที่ 1-4 (Years Learning outcomes) อาทิ เช่น

-

ปี 1 นักศึกษามีความรู ้พ้นื ฐานในด้าน.....
ปี 2 นักศึกษาความรู ้ข้ นั สู งในด้าน....
ปี 3 นักศึกษาสามารถปฏิบตั ิ....ได้
ปี 4 นักศึกษาสามารถ......

2.6. คุณวุฒิ/ คุณสมบัติของอาจารย์
2.7. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.8. เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยส่ งหลักสู ตรให้แก่ สกอ. ผ่านระบบ CHE-CO
โดยผูท้ ี่มีสิทธิ์ Submit ส่ งหลักสู ตรในระบบ คือ อธิ การบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย

ขั้นตอนการรับทราบหลักสู ตรในระบบ CHE-CO (สกอ.)
1. มหาวิทยาลัยส่ งหลักสู ตรผ่านระบบ CHE-CO
เมื่อมหาวิทยาลัย กด “ส่ ง” ในระบบ CHE-CO แล้วเจ้าหน้าที่ สกอ. จะสามารถเข้าไปตรวจสอบ
ความสอดคล้องของหลักสู ตรได้ทนั ที

2. สกอ. จะใช้ระบบ “ไฟเตือน” ในการแจ้งสถานะการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสู ตร
2.1. เมื่อมหาวิทยาลัยส่ งหลักสู ตรในระบบมาแล้ว สถานะจะขึ้น “ไฟเหลือง”

2.2. หาก สกอ. ตรวจแล้วพบว่ามีความสอดคล้องและยืนยัน ระบบจะขึ้น “ไฟเขียว”
2.3. หาก สกอ. ตรวจแล้วไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ปี 2558 จะขึ้น “ไฟแดง” และส่ งคืน
ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อมูล
โดยมหาวิทยาลัยควรแก้ไขและส่ งข้อมูลกลับภายใน 15 วัน หากไม่แก้ไขภายในกาหนด
สกอ. จะขึ้น “ไฟแดง” และแสดงข้อความเตือนว่า “หลักสู ตรดังกล่าวไม่แนะนาให้เรี ยนเพราะ...”
ทั้งนี้ สกอ. จะรับทราบหลักสู ตรผ่านทางระบบ CHE-CO ช่ องทางเดี ยวเท่านั้นและ สกอ. ได้
ส่ งคืน Hard copy ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรับทราบให้ทุกมหาวิทยาลัยเพื่อให้นาไปป้ อนข้อมูลใน
ระบบแล้ว
ทั้งนี้ ก่อนการกด “ส่ ง” ข้อมูลในระบบจะมีหมายเหตุวา่ “ข้ อมูลที่กรอกในระบบและไฟล์

เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับหลักสู ตรทั้งหมดที่แนบมานั้น ต้ องสอดคล้ องกัน หากพบว่ าไม่ สอดคล้ อง
ถือว่ าความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา”
Q&A กับผู้อานวยการสานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (นุชนภา รื่ นอบเชย)
1. หลักสู ตรขอไม่รับการประเมินได้หรื อไม่?
ตอบ ทุกหลักสู ตรที่มีนกั ศึกษาคงค้างในหลักสู ตร จะต้องเข้ารับการประเมินทุกหลักสู ตร
ทั้งนี้ หากหลักสู ตรไม่ตอ้ งการเข้ารับการประเมินจะต้องทาการปิ ดหลักสู ตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
สถาบันในการปิ ดหลักสู ตร
2. มหาวิทยาลัยจะปิ ดหลักสู ตรได้ ต้องมีเงื่อนไขใดบ้าง?
ตอบ หลักสู ตรจะปิ ดได้ แบ่งเป็ น 2 กรณี
2.1 ระดับปริญญาตรี :
- กรณี มีนกั ศึกษาคงค้างเฉพาะที่เรี ยนในรายวิชาสหกิจศึกษา และมีอาจารย์ผดู ้ ูแลนักศึกษา ต้อง
ขอรับการพิจารณาปิ ดหลักสู ตรเป็ นกรณี ไป ทั้งนี้ ยังขึ้นอยูก่ บั จานวนนักศึกษาคงค้างด้วย
- กรณี ที่งดรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 แต่ยงั คงมีนกั ศึกษาคงค้าง และมีการเรี ยนการสอนในชั้นปี ที่ 2 – 4
จะไม่สามารถขอปิ ดหลักสู ตรได้ เนื่องจากยังคงมีการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรอยู่

2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา :
- กรณี ที่นกั ศึกษาในหลักสู ตรอยูร่ ะหว่างการเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ น
ผูด้ ูแลนักศึกษา ต้องขอรับการพิจารณาปิ ดหลักสู ตรเป็ นกรณี ไป ทั้งนี้ ยังขึ้นอยูก่ บั จานวนนักศึกษา
คงค้างด้วย
* ทั้งนี้ การปิ ดหลักสู ตรจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากสภาสถาบันด้วย
3. ชี้แจง กฏกระทรวง 2561 ฉบับล่ าสุ ด มหาวิทยาลัยสามารถเลื อกระบบการประกันคุ ณภาพได้ดว้ ย
ตนเอง โดยให้รายงาน องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน และข้อมูลที่เหลือแนบเป็ น PDF ไฟล์
SAR และผลการประเมิน
4. ถาม หากมหาวิ ท ยาลัย ใช้ ร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพอื่ น จะสามารถขอขึ้ น ทะเบี ย น TQR เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรได้หรื อไม่ ?
ตอบ สามารถขอขึ้ น TQR ได้ทุ ก ระบบ โดยจะดู ผลประเมิ นตามระบบการประกันคุ ณภาพที่ ใ ช้
โดยเฉพาะ Learning Outcome ของหลักสู ตร
5. ถาม การนับรอบปรับปรุ งหลักสู ตรจะนับตามปี พ.ศ. ที่ระบุตามปกหรื อนับตามปี การศึกษาที่เริ่ มใช้
หลักสู ตร ?
ตอบ นับตามปี พ.ศ. ที่ระบุตามปก และสกอ. ขอความร่ วมมือกับทุกมหาวิทยาลัย หากจะใช้หลักสู ตร
ในปี การศึกษาใด ให้ระบุปีพ.ศ. หน้าปกเล่มหลักสู ตรเป็ นปี การศึกษานั้น โดยการเปิ ดการเรี ยนการสอน
จะเป็ นเทอม 1 หรื อ 2 ก็ได้ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุ มตั ิหลักสู ตรโดยสภาฯ ไม่ควรมีการอนุ มตั ิหลักสู ตร
ย้อนหลัง
6. ถาม การกาหนดสัดส่ วน FTES ที่มีสภาวิชาชี พรับรอง ซึ่ งสัดส่ วนไม่ตรงกับเกณฑ์ในระบบให้ทา
อย่างไร ?
ตอบ ให้แจ้งมายัง สกอ. เพื่อนาเข้าพิจารณาต่อ กกอ. หากได้รับการอนุมตั ิ สกอ.จะปรับในระบบให้
7. ถาม หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรเนื่องจากลาออกกระทันหันทาอย่างไร ?
ตอบ อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ แล้วมีการแต่งตั้งอาจารย์ใหม่มาแทน ควรดาเนิ นการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้
เกิ ด ช่ อ งว่า ง ทั้ง นี้ ต้อ งดู เ ป็ นกรณี หากการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์เ กิ ด จากการเสี ย ชี วิ ต หรื อ ลาออก
กระทันหัน ให้เร่ งดาเนินการก่อนการประเมิน เพื่อให้มีอาจารย์ครบตามเกณฑ์
8. ชี้แจง หลักสู ตรที่ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิจากสภาวิชาชี พ ต้องแนบมติสภาวิชาชี พมาพร้ อมกับมติสภา
มหาวิทยาลัย

9. ถาม หากหลักสู ตรมีการปรับปรุ งเล็กน้อยจะต้องทาอย่างไร?
ตอบ หากหลักสู ตรผ่านการรับทราบหลักสู ตรจากระบบ CHE-CO แล้ว สามารถปรับปรุ งในระบบ
เพราะมีช่องทางให้เลื อก “ปรับปรุ งหลักสู ตรเล็กน้อย” ส่ วนหลักสู ตรที่รับทราบโดยวิธีการเดิ ม ให้ใช้
สมอ.08 ตามระเบียบเดิม โดยให้แนบไฟล์มติที่เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย
10. ถาม หมวดศึกษาทัว่ ไป (GE) ที่จะให้รับทราบเฉพาะจะทาอย่างไร ?
ตอบ สกอ. จะเพิม่ เติมเข้าไปในระบบต่อไป
11. ถาม
การปรับปรุ งหลักสู ตรที่เปิ ดการเรี ยนการสอนมากกว่า 1 แห่ง ควรทาอย่างไร?
ตัวอย่างเช่ น
เชียงใหม่ = เปิ ดหลักสู ตรพัฒนาการท่องเที่ยว (มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ 5 คน)
ชุมพร = นาไปใช้ที่ชุมพร (มีอาจารย์ประจาหลักสู ตร 5 คน)
โดยใช้เลขรหัสหลักสู ตรเดียวกัน
ปี การศึกษา 2560 :
เชียงใหม่ได้ทาการปรับปรุ งหลักสู ตรด้วยเกณฑ์ 58
แต่ ทางชุมพร ไม่ได้ทา สมอ.08 แต่งตั้งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ทาให้ไม่ผา่ นเกณฑ์กากับมาตรฐาน 1.1 ข้อที่ 1 เนื่องด้วย จานวนอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรไม่
ครบ
ปี การศึกษา 2561 :
ชุมพร เปิ ดหลักสู ตรใหม่ 2561 “การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ”
และได้ “งดรับ” นักศึกษาในหลักสู ตรพัฒนาการท่องเที่ยว (เดิม)
แต่ ยงั คงมีนกั ศึกษาคงค้างในชั้นปี ที่ 2 – 4
ตอบ การแก้ไขปั ญหากรณี ดงั กล่าว ควรดาเนินการปรับปรุ งหลักสู ตรท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(ชุ มพร)
ที่มาจากหลักสู ตรพัฒนาการท่องเที่ยว(เชียงใหม่) เป็ น “หลักสู ตรท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
2560 จัดการเรี ยนการสอนที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุ มพร” โดยจะได้เลขหลักสู ตรเป็ นอีกเลขหนึ่ งแยกจาก
เชียงใหม่ (ปรับปรุ งโดยเปลี่ยนชื่อหลักสู ตร)
ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 – 4 (ชุ มพร) ที่อยูใ่ นหลักสู ตรพัฒนาการท่องเที่ยว(เดิม) จะยังคงสาเร็ จ
การศึกษาด้วยหลักสู ตรพัฒนาการท่องเที่ยว(เดิม) ได้ และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่เข้ามาด้วยหลักสู ตรท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ จะสาเร็ จการศึกษาด้วยหลักสู ตรท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

คาแนะนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และแม่โจ้-ชุมพรมีหลักสู ตรใหม่ที่ยงั ไม่ได้รับทราบจากสกอ. แต่ได้รับ
การอนุ ม ตั ิ จากสภามหาวิ ท ยาลัย แล้ว หากยัง ไม่ มี ก ารรั บ นัก ศึ ก ษา ควรชี้ แจงต่ อ คณะกรรมการประจ า
หลักสู ตร เพื่อให้เปลี่ ยนการดาเนิ นการจากหลักสู ตรใหม่เป็ นหลักสู ตรปรับปรุ ง และนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนการ
อนุมตั ิหลักสู ตรจากสภาสถาบันอีกครั้ง แล้วจึงนาเข้าสู่ การรับทราบหลักสู ตรผ่าน CHE-CO เพื่อให้อาจารย์ที่
ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสู ตรเดิมสามารถโอนไปเป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรปรับปรุ งได้ทนั ที

12. ชี้แจง ในระบบ CHE-CO จะต้องเพิ่มเติมข้อมูล PLOs และ LOs ที่คาดหวังแต่ละชั้นปี ของหลักสู ตร
เข้าไปด้วย ควรมีการชี้แจงความเข้าใจกับคณะกรรมการประจาหลักสู ตรเพื่อให้ระบุขอ้ มูลดังกล่าวด้วย
13. ชี้แจง username และ password ในการเข้าระบบ CHE-CO มีการจัดส่ งให้ Admin ระดับมหาวิทยาลัย
แล้ว ทั้งนี้ สามารถกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานเพื่อให้ผรู ้ ับผิดชอบบันทึกข้อมูลในแต่ละส่ วนได้ ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของ Admin ระดับมหาวิทยาลัย

