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ระบบสารสนเทศการรับทราบหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Currilum Online : CHE-CO) 

หลกัการและเหตุผล 

1. เพื่อลดปัญหาการลงขอ้มูลผลการประเมินไม่ครบถว้น ในระบบ CHE-QA 

2. เป็นการด าเนินตามนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 เพื่อลดจ านวนเอกสาร Hard copy  

3. เพื่อลดระยะเวลาในการรับทราบหลกัสูตร 
 

 
 

 
 

 

 

 

ข้อมูลทีพ่บความผดิพลาดในระบบ CHE-QA 

หมวดท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน 

- ต าแหน่งทางวชิาการ 

- คุณวฒิุการศึกษาทุกระดบั 

- ผลงานทางวชิาการท่ีเขียนในรูปแบบบรรณานุกรม 

- ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (ส าหรับเกณฑ ์58) 

ช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ส าหรับเกณฑ ์48) 



 

ผลท่ีเกิดข้ึนคือคณะกรรมการมีผลการประเมิน “ผา่น” 

แต่ขดัแย้งกบัข้อมูลที่มใีนระบบ 

สถาบนัตอ้งท าการตรวจสอบขอ้มูลใหเ้รียบร้อยก่อนน าส่ง สกอ. 

โดย สกอ. จะถือว่าข้อมูลที่มหาวทิยาลยัส่งมาให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ 

 

ตัวอย่าง 



โดยผลจาก CHE-QA จะมีการน าขอ้มูลในระบบไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในหลายภาคส่วน 

อาทิ เช่น การรับรองวทิยฐานะ การวเิคราะห์ขอ้มุลทางการศึกษาของประเทศ เป็นตน้ 

 

 ทั้งนี ้หาก สกอ. มีการเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

ขั้นตอนส่งหลกัสูตรด้วยระบบ CHE-CO (มหาวทิยาลยั) 
1. หลกัสูตรผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัสามารถเปิดรับนกัศึกษาไดท้นัทีท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก สภาฯ โดยถือวา่เป็นความ

รับผดิชอบของสภาฯ สถาบนั 

2. มหาวทิยาลยับนัทึกขอ้มูลส าคญั 8 ขอ้ ลงในระบบ CHE-CO 
2.1. ช่ือหลกัสูตร/ช่ือปริญญา 
2.2. แนบไฟล ์มติสภามหาวทิยาลยั และ มติสภาวชิาชีพ (ถา้มี) ท่ีมีวนัท่ีอนุมติัหลกัสูตร 
2.3. โครงสร้างหลกัสูตร 
2.4. จ านวนท่ีจะเปิดรับนกัศึกษา/ สถานท่ีจดัการศึกษา 

2.5. PLOs (ถ้าม)ี หากไม่มใีห้ใส่ Learning outcome 5 ด้าน 

 
ในระบบจะมีส่วนเพิ่มเติมท่ีจ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มูลคือ ความคาดหวงัของผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ตั้งแต่ปีท่ี 1-4 (Years Learning outcomes) อาทิ เช่น 



- ปี 1 นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานในดา้น..... 

- ปี 2 นกัศึกษาความรู้ขั้นสูงในดา้น.... 

- ปี 3 นกัศึกษาสามารถปฏิบติั....ได ้

- ปี 4 นกัศึกษาสามารถ...... 

 
2.6. คุณวฒิุ/ คุณสมบติัของอาจารย ์
2.7. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
2.8. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา 

3. มหาวทิยาลยัส่งหลกัสูตรใหแ้ก่ สกอ. ผา่นระบบ CHE-CO 
โดยผูท่ี้มีสิทธ์ิ Submit ส่งหลกัสูตรในระบบ คือ อธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 

 

ขั้นตอนการรับทราบหลกัสูตรในระบบ CHE-CO (สกอ.) 
1. มหาวทิยาลยัส่งหลกัสูตรผา่นระบบ CHE-CO 

เม่ือมหาวทิยาลยั กด “ส่ง” ในระบบ CHE-CO แลว้เจา้หนา้ท่ี สกอ. จะสามารถเขา้ไปตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งของหลกัสูตรไดท้นัที 

 
2. สกอ. จะใชร้ะบบ “ไฟเตือน” ในการแจง้สถานะการพิจารณาความสอดคลอ้งของหลกัสูตร 

2.1. เม่ือมหาวทิยาลยัส่งหลกัสูตรในระบบมาแลว้ สถานะจะข้ึน “ไฟเหลือง” 



 

2.2. หาก สกอ. ตรวจแลว้พบวา่มีความสอดคลอ้งและยนืยนั ระบบจะข้ึน “ไฟเขียว” 

2.3. หาก สกอ. ตรวจแลว้ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ปี 2558 จะข้ึน “ไฟแดง” และส่งคืน

ใหม้หาวทิยาลยัแกไ้ขขอ้มูล 

โดยมหาวทิยาลยัควรแกไ้ขและส่งขอ้มูลกลบัภายใน 15 วนั หากไม่แกไ้ขภายในก าหนด

สกอ. จะข้ึน “ไฟแดง” และแสดงขอ้ความเตือนวา่ “หลกัสูตรดงักล่าวไม่แนะน าใหเ้รียนเพราะ...” 
ทั้งน้ี สกอ. จะรับทราบหลกัสูตรผ่านทางระบบ CHE-CO ช่องทางเดียวเท่านั้นและ สกอ. ได้

ส่งคืน Hard copy ท่ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรับทราบให้ทุกมหาวิทยาลยัเพื่อให้น าไปป้อนขอ้มูลใน

ระบบแลว้ 

ทั้งน้ี ก่อนการกด “ส่ง” ขอ้มูลในระบบจะมีหมายเหตุวา่ “ข้อมูลที่กรอกในระบบและไฟล์

เอกสารที่เกีย่วข้องกบัหลกัสูตรทั้งหมดที่แนบมาน้ัน ต้องสอดคล้องกนั หากพบว่าไม่สอดคล้อง

ถือว่าความรับผดิชอบของสถาบันอดุมศึกษา” 
 

Q&A กบัผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและคุณภาพอดุมศึกษา (นุชนภา ร่ืนอบเชย) 
 

1. หลกัสูตรขอไม่รับการประเมินไดห้รือไม่? 
ตอบ ทุกหลกัสูตรท่ีมีนกัศึกษาคงคา้งในหลกัสูตร จะตอ้งเขา้รับการประเมินทุกหลกัสูตร 

ทั้งน้ี หากหลกัสูตรไม่ตอ้งการเขา้รับการประเมินจะตอ้งท าการปิดหลกัสูตร โดยผา่นความเห็นชอบของสภา
สถาบนัในการปิดหลกัสูตร 
2. มหาวทิยาลยัจะปิดหลกัสูตรได ้ตอ้งมีเง่ือนไขใดบา้ง? 

ตอบ  หลกัสูตรจะปิดได ้แบ่งเป็น 2 กรณี 
2.1 ระดับปริญญาตรี  :  
- กรณีมีนกัศึกษาคงคา้งเฉพาะท่ีเรียนในรายวชิาสหกิจศึกษา และมีอาจารยผ์ูดู้แลนกัศึกษา ตอ้ง

ขอรับการพิจารณาปิดหลกัสูตรเป็นกรณีไป ทั้งน้ี ยงัข้ึนอยูก่บัจ  านวนนกัศึกษาคงคา้งดว้ย 
- กรณีท่ีงดรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 แต่ยงัคงมีนกัศึกษาคงคา้ง และมีการเรียนการสอนในชั้นปีท่ี 2 – 4  

จะไม่สามารถขอปิดหลกัสูตรได ้เน่ืองจากยงัคงมีการเรียนการสอนในหลกัสูตรอยู ่



2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา :  
- กรณีท่ีนกัศึกษาในหลกัสูตรอยูร่ะหวา่งการเรียนรายวชิาวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็น

ผูดู้แลนกัศึกษา ตอ้งขอรับการพิจารณาปิดหลกัสูตรเป็นกรณีไป ทั้งน้ี ยงัข้ึนอยูก่บัจ  านวนนกัศึกษา
คงคา้งดว้ย 

* ทั้งน้ี การปิดหลกัสูตรจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากสภาสถาบนัดว้ย 

3. ช้ีแจง กฏกระทรวง 2561 ฉบบัล่าสุด มหาวิทยาลยัสามารถเลือกระบบการประกนัคุณภาพได้ดว้ย

ตนเอง โดยให้รายงาน องค์ประกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน และขอ้มูลท่ีเหลือแนบเป็น PDF ไฟล์ 

SAR และผลการประเมิน 
 

4. ถาม หากมหาวิทยาลัยใช้ระบบการประกันคุณภาพอ่ืน จะสามารถขอข้ึนทะเบียน TQR เพื่อ

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรไดห้รือไม่ ? 

ตอบ สามารถขอข้ึน TQR ได้ทุกระบบ โดยจะดูผลประเมินตามระบบการประกันคุณภาพท่ีใช้ 

โดยเฉพาะ Learning Outcome ของหลกัสูตร 
 

5. ถาม การนบัรอบปรับปรุงหลกัสูตรจะนบัตามปีพ.ศ. ท่ีระบุตามปกหรือนบัตามปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้

หลกัสูตร ? 

ตอบ นบัตามปีพ.ศ. ท่ีระบุตามปก และสกอ. ขอความร่วมมือกบัทุกมหาวทิยาลยั หากจะใชห้ลกัสูตร

ในปีการศึกษาใด ให้ระบุปีพ.ศ. หนา้ปกเล่มหลกัสูตรเป็นปีการศึกษานั้น โดยการเปิดการเรียนการสอน

จะเป็นเทอม 1 หรือ 2 ก็ได ้ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมติัหลกัสูตรโดยสภาฯ ไม่ควรมีการอนุมติัหลกัสูตร

ยอ้นหลงั 
 

6. ถาม การก าหนดสัดส่วน FTES ท่ีมีสภาวิชาชีพรับรอง ซ่ึงสัดส่วนไม่ตรงกบัเกณฑ์ในระบบให้ท า

อยา่งไร ? 

ตอบ ใหแ้จง้มายงั สกอ. เพื่อน าเขา้พิจารณาต่อ กกอ. หากไดรั้บการอนุมติั สกอ.จะปรับในระบบให ้
 

7. ถาม หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเน่ืองจากลาออกกระทนัหนัท าอยา่งไร ? 

ตอบ อาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ แลว้มีการแต่งตั้งอาจารยใ์หม่มาแทน ควรด าเนินการล่วงหนา้เพื่อไม่ให้

เกิดช่องว่าง ทั้ งน้ี ต้องดูเป็นกรณี หากการเปล่ียนแปลงอาจารย์เกิดจากการเสียชีวิตหรือลาออก

กระทนัหนั ใหเ้ร่งด าเนินการก่อนการประเมิน เพื่อใหมี้อาจารยค์รบตามเกณฑ ์ 
 

8. ช้ีแจง หลกัสูตรท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากสภาวิชาชีพ ตอ้งแนบมติสภาวิชาชีพมาพร้อมกบัมติสภา

มหาวทิยาลยั 

 

 
 



9. ถาม หากหลกัสูตรมีการปรับปรุงเล็กนอ้ยจะตอ้งท าอยา่งไร? 

ตอบ หากหลกัสูตรผา่นการรับทราบหลกัสูตรจากระบบ CHE-CO แลว้ สามารถปรับปรุงในระบบ

เพราะมีช่องทางให้เลือก “ปรับปรุงหลกัสูตรเล็กน้อย” ส่วนหลกัสูตรท่ีรับทราบโดยวิธีการเดิม ให้ใช้ 

สมอ.08 ตามระเบียบเดิม โดยใหแ้นบไฟลม์ติท่ีเห็นชอบโดยสภามหาวทิยาลยั 
 

10. ถาม หมวดศึกษาทัว่ไป (GE) ท่ีจะใหรั้บทราบเฉพาะจะท าอยา่งไร ? 

ตอบ สกอ. จะเพิ่มเติมเขา้ไปในระบบต่อไป 
 

11. ถาม การปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนมากกวา่ 1 แห่ง ควรท าอยา่งไร? 
ตัวอย่างเช่น  
เชียงใหม่ = เปิดหลกัสูตรพฒันาการท่องเท่ียว (มีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ 5 คน) 
ชุมพร = น าไปใชท่ี้ชุมพร (มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 5 คน) 
โดยใชเ้ลขรหสัหลกัสูตรเดียวกนั 

ปีการศึกษา 2560 :  
เชียงใหม่ไดท้  าการปรับปรุงหลกัสูตรดว้ยเกณฑ ์58  
แต่ทางชุมพร ไม่ไดท้  า สมอ.08 แต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  
ท าใหไ้ม่ผา่นเกณฑก์ ากบัมาตรฐาน 1.1 ขอ้ท่ี 1 เน่ืองดว้ย จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรไม่
ครบ  
ปีการศึกษา 2561 :  
ชุมพร เปิดหลกัสูตรใหม่ 2561 “การท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ” 
และได ้“งดรับ” นกัศึกษาในหลกัสูตรพฒันาการท่องเท่ียว (เดิม) 
แต่ยงัคงมีนกัศึกษาคงคา้งในชั้นปีท่ี 2 – 4  

 
ตอบ การแกไ้ขปัญหากรณีดงักล่าว ควรด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ(ชุมพร)

ท่ีมาจากหลกัสูตรพฒันาการท่องเท่ียว(เชียงใหม่) เป็น “หลกัสูตรท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2560 จดัการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร” โดยจะได้เลขหลกัสูตรเป็นอีกเลขหน่ึงแยกจาก
เชียงใหม ่(ปรับปรุงโดยเปล่ียนช่ือหลกัสูตร) 

ทั้งน้ี นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 – 4 (ชุมพร) ท่ีอยูใ่นหลกัสูตรพฒันาการท่องเท่ียว(เดิม) จะยงัคงส าเร็จ
การศึกษาดว้ยหลกัสูตรพฒันาการท่องเท่ียว(เดิม) ได ้ และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเขา้มาดว้ยหลกัสูตรท่องเท่ียว
เชิงบูรณาการ จะส าเร็จการศึกษาดว้ยหลกัสูตรท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 

 

 



ค าแนะน า 

มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่และแม่โจ-้ชุมพรมีหลกัสูตรใหมท่ี่ยงัไม่ไดรั้บทราบจากสกอ. แต่ไดรั้บ

การอนุมติัจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว หากยงัไม่มีการรับนักศึกษา ควรช้ีแจงต่อ คณะกรรมการประจ า

หลกัสูตร เพื่อให้เปล่ียนการด าเนินการจากหลกัสูตรใหม่เป็นหลกัสูตรปรับปรุง และน าเขา้สู่ขั้นตอนการ

อนุมติัหลกัสูตรจากสภาสถาบนัอีกคร้ัง แลว้จึงน าเขา้สู่การรับทราบหลกัสูตรผา่น CHE-CO เพื่อใหอ้าจารยท่ี์

ปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเดิมสามารถโอนไปเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรปรับปรุงไดท้นัที 

 

12. ช้ีแจง ในระบบ CHE-CO จะตอ้งเพิ่มเติมขอ้มูล PLOs และ LOs ท่ีคาดหวงัแต่ละชั้นปีของหลกัสูตร

เขา้ไปดว้ย ควรมีการช้ีแจงความเขา้ใจกบัคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อให้ระบุขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
 

13. ช้ีแจง username และ password ในการเขา้ระบบ CHE-CO มีการจดัส่งให้ Admin ระดบัมหาวิทยาลยั

แลว้ ทั้งน้ี สามารถก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านเพื่อให้ผูรั้บผิดชอบบนัทึกขอ้มูลในแต่ละส่วนได ้ข้ึนอยู่

กบัการพิจารณาของ Admin ระดบัมหาวทิยาลยั 


