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• การพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-
based Education: OBE) ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีค่านิยมที่ดี และมีศักยภาพ รวมทั้งมีความเป็น
ผู ้นำ โดยมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ (Thailand Qualification Framework:   
TQF) ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบใหญ่ในการดำเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยไดป้รับปรุงหลักสูตรรายวิชา 
และการเรียนรู้ของนักศึกษา มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นสำคัญ 
 สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน บริหารจัดการการศึกษาและการออกแบบหลักสูตรที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน รวมทั้งติดตามและวิเคราะห์พิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย โดยผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ ในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี ้

1. การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 
และการให้บริการ OBE คลินิก 

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับอาจารย์ใน มจธ. เพื่อสร้างการตระหนักรู้
และเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และการให้บริการ OBE คลินิก 
เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ในการตอบข้อซักถาม แนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  โดย   
ตั้งเป้าให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 100 คน ได้รับความรู้และความเข้าใจในการบริหาร
จัดการหลักสูตรแบบ OBE ซึ่งมีผลการดำเนินงาน และรายละเอียดดังตาราง 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 
           หน่วย: คน 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จำนวนบุคลากรที่เขา้ร่วม (คน) 

อาจารย ์
เจ้าหน้าที่
สนับสนุน 

รวม 

28 ต.ค. 2563 การประชุม “การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
การเรียนรู้ สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง” 

64 12 76 

3 ธ.ค. 2563 เข้าร่วมสังเกตการณ์ LI Workshop ที่ 2: Vertical Alignment หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

5 1 6 

27 เม.ย. 2564 การประชุมรับทราบการเสนอหลักสูตร แนวทางการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร 
และรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที ่จะ
ครบรอบปรับปรุง เร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2565 (เป็นการประชุมออนไลน์) 

28 14 42 

22 ธ.ค. 2564 การประชุมรับทราบการเสนอหลักสูตร แนวทางการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร 
และรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) สำหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ครบรอบปรับปรุง เร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2566 (เป็นการประชุมออนไลน์) 

17 9 26 

รวมทั้งสิ้น 114 36 150 

หมายเหตุ      จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่นับรวมบุคลากรจากสำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ และรายละเอียดของวิดีโอการ
ประชุม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.eds.kmutt.ac.th/eds-event 

  การให้บริการ OBE คลินิก ได้เริ ่มดำเนินการเมื ่อเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีรูปแบบการ
ให้บริการทั้งการพูดคุยแบบ Face to Face และรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการให้บริการในรูปแบบออนไลน์นั้นจะ
เป็นการตอบคำถามผ่านทางอีเมล (obe.clinic.kmutt@gmail.com) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
เพจเฟซบุ๊ก KMUTT X Classroom & OBE Clinic 
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แผ่นภาพการประชาสัมพันธ์ OBE คลินิก 

 

   ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 มีหลักสูตรเข้ารับบริการ OBE คลินิก รวม 7 ครั้ง คิดเป็น 7 
หลักสูตร โดยมีประเด็นคำถามใน 3 ลำดับแรก คือ 1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 2) การ
ออกแบบหลักสูตร และ 3) การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education Module: OBEM 
               นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจในการพัฒนา
หลักสูตรตามแนวทาง OBE รวมทั้งจัดทำเอกสารและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่คณาจารย์ 
ตลอดจนจัดทำช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ผ่านการโพสต์บทความ 
การหารือประเด็นการเรียนการสอนในรูปแบบ PODCAST และคลิปวิดีโอต่าง ๆ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ซึ่ง
ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 1,262 คน 
 

2. งานประสานการจัดทำหลักสูตร 
  ทำหน้าที่ประสาน ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์การจัดทำหลักสูตรใหม่ รวมถึงการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตลอดจนการปิดหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด          
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการหรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยในปี
การศึกษา 2564 ได้มีการนำเสนอหลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัย จำนวน 64 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 44.44 
จากหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด แบ่งออกเป็น 1) หลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร และ 2) หลักสูตรปรับปรุง 
จำนวน 62 หลักสูตร  

    ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ 
จำนวน 107 หลักสูตร รวมเป็น 152 ฉบับ แบ่งออกเป็น การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ จำนวน 148 ฉบับ และ
การปรับปรุงแก้ไขรายวิชา จำนวน 4 ฉบับ โดยผลจากการนำเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรที่มีการปรับปรุง
ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวนทั้งสิ้น 144 หลักสูตร 
รายละเอียดดังตาราง  

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 
                  จำนวน: หลักสูตร 

ลำดับ  คณะ  จำนวนหลักสูตร 
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ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 8 7 1 16 

2. ทรัพยากรชวีภาพและเทคโนโลยี - 5 4 9 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4 2 9 

4. พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสด ุ - 5 5 10 

5. วิทยาศาสตร์ 7 10 5 22 

6. วิศวกรรมศาสตร์ 23 17 10 50 

7. ศิลปศาสตร์ - 2 1 3 

8. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 9 2 1 12 

9. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม - 4 - 4 

10. บัณฑิตวิทยาลัยรว่มด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม - 2 2 4 

11. สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 1 1 1 3 

12. วิทยาลยัสหวิทยาการ 2 - - 2 

รวมทั้งสิ้น 53 59 32 144 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 
 

  ในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรที่ต้องปรับปรุง รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เล็กน้อยนั้น พบปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปญัหา 
1. การเสนอหลักสูตรล่าช้ากวา่แผนการดำเนินงานที่กลุ่มงานบริหาร

และพัฒนาหลกัสูตรกำหนด โดยหลักสตูรจะต้องเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนเปิดการ
สอน 

- ดำเนินการติดตามหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อเสนอหลักสูตร 
  ให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัตกิ่อนเปิดการสอน 

2. กระบวนการได้มาซ่ึงผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตรและผลลัพธ์
การเรียนรู้รายชั้นป ีพบว่า ข้อมูลจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ใน
การออกแบบหลักสูตรยังไม่ชัดเจน และไม่สามารถอธิบายได้วา่
หลักสูตรนั้นได้มีการนำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตรมาใช้ในการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
อย่างไร 

- จัดกจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ใน มจธ.  
  เพื่อสร้างความรู้และความเขา้ใจในการบริหารจัดการ 
  หลักสูตรที่เน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

3. การตรวจสอบรายละเอยีดของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 พบว่า มีบาง
หลักสูตรไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อาทิ 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน คุณวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลกัสูตร ผลงานทางวิชาการ
น้อยกว่า 1 หรือ 5 รายการ (ย้อนหลังในรอบ 5 ปี) และ
โครงสร้างรายวิชาและแผนการศึกษาไม่สอดคล้องกัน เป็นต้น 

- ประสานงานกับอาจารย์ผู้จัดทำหลกัสตูรให้ตรวจสอบ 
  และเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
- ปรับแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสตูร (มคอ. 2) โดยขอให ้
  ระบุประเภทผลงานทางวิชาการและแหล่งสืบค้นให้ชัดเจน 

4. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล่าช้าเกินกว่า
ระยะเวลาทีก่ำหนด เช่น กรณีอาจารย์ลาออก ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้
กำหนดให้หลกัสูตรสรรหาอาจารย์ทา่นใหม่มาแทนอาจารย์ที่
ลาออกภายในระยะเวลา 3 เดือน 

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ/ ภาควชิาให้ดำเนินการ 
  จัดทำหนังสือมอบหมายงานระหว่างทีส่รรหาอาจารย ์
  ท่านใหม ่เพื่อให้หลกัสูตรมีอาจารย์ตลอดระยะของการ 
  จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยกลุ่ม 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปญัหา 
  งานบริหารและพัฒนาหลักสูตรรับทราบ และอยู่ระหว่าง 
  ดำเนินการ 

 
3. การจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยบันทึกและใช้ข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการหลักสูตร ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) เป็นระบบที่รองรับการทำงานในการ

บริหารงานด้านการศึกษาและด้านงานทะเบียนนักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความสะดวกมากข้ึน โดยสำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ ทำหน้าที่รับผิดชอบ
ข้อมูลของระบบหลักสูตร โดยต้องบันทึกข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย เช่น รายละเอียด
หลักสูตร รายวิชา โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร โครงการหลักสูตร และการ
กำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ รวมทั้ ง
ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ทั้งนี้ ได้มีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรและรายละเอียดสำคัญอ่ืน ๆ ของหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเข้าระบบ New ACIS เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรต่อไป 

 นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตรในการดำเนินงานของระบบทะเบียน เช่น   
ชื่อภาษาไทยของรายวิชา เพ่ือช่วยให้ระบบทะเบียนมีข้อมูลสำหรับออกใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทย 
เนื่องจากเดิมจะมีเพียงชื่อวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น และเพิ่มรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อช่วยให้ระบบ
ทะเบียนสามารถตรวจสอบรายวิชาเรียนตามโครงสร้างของนักศึกษาได้ โดยได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเร่งด่วน
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด อันจะส่งผลดี
ต่อการบริหารงานในอนาคต 

4. การจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษา บันทึกรายละเอียดของข้อมูลหลักสูตรเข้าสู ่ระบบ
สารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online: CHECO) เพื ่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป. อว.) พิจารณารับทราบหลักสูตร  
 ระบบสารสนเทศเพื ่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักส ูตรระดับอุดมศึกษา ( CHE 

Curriculum Online: CHECO) เป็นระบบที่ สป. อว. พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาใน
รูปแบบออนไลน์เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว จากนั้นจะเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
และผู้ที่สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลหลักสูตรเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 สป. อว. ได้จัดประชุมเสวนาเรื่อง “การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที ่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา”        
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทุกมหาวิทยาลัยรับทราบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตร และขอให้ทุกมหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรผ่านระบบ CHECO โดยให้เริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
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 ทั้งนี้ มจธ. มีหลักสูตรที่ต้องบันทึกผ่านระบบ CHECO จำนวนทั้งสิ้น 51 หลักสูตร (ระหว่าง
ฉบับปี 2560-2564) คิดเป็นร้อยละ 32 ของจำนวนหลักสูตรทั ้งหมดที ่ส่งไปยัง สป. อว. เพื ่อพิจารณา 
รายละเอียดดังตาราง 

จำนวนหลักสูตรแบ่งตามคณะและฉบับปี 2560-2564 ในระบบ CHECO 

                       จำนวน: หลักสูตร 

ลำดับ คณะ 
ฉบับป ี

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 1 - - 3 1 5 
2. ทรัพยากรชวีภาพและเทคโนโลยี - - - - 3 3 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ - 1 1 5 - 7 
4. พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสด ุ - - 2 - - 2 
5. วิทยาศาสตร์ 1 - - - 1 2 
6. วิศวกรรมศาสตร์ 3 2 - 15 1 21 
7. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 2 1 2 - 9 
8. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม - - - - 1 1 
9. สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม - - 1 - - 1 

รวมทั้งหมด 9 5 5 25 7 51 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

  โดยพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปญัหา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
1. วิชาเอก/ แขนงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะไม่มีการระบุวิชาเอก 

เนื่องจากจำนวนหนว่ยกิตไม่สามารถเปน็วิชาเอกได้ 
- ปรับจากสาขาวิชาเอกให้เป็นกลุ่มวิชา 
 

2. โครงสร้างหลักสูตรไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 
สาขาวิชา (มคอ. 1) 

- ตรวจสอบและกำหนดรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรและ 
  รายวิชาในแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
  มาตรฐาน และ มคอ. 1 
- แจ้งหลกัสูตรแก้ไขโครงสร้างและรายวชิาให้สอดคล้องกับ มคอ. 1 
  และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอีกครั้ง 

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใน มคอ. 2 
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

หลักสูตรไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 
2558 โดยไม่ระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ตรวจสอบผลงานทางวิชาการและหลกัสูตรให้ถี่ถ้วน โดย 
  เพิ่มเติมข้อมูลในระบบ CHECO และในกรณีที่พบว่า 
  ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ สำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ 
  จะดำเนินการส่งบันทึกแจ้งให้หลักสูตรเสนอ สมอ.08 
  ปรับรายชื่ออาจารย์ออกจากการเป็นอาจารยป์ระจำ 
  หลักสูตร 

4. แยกประเภทผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน อาทิ International 
Journal/ International Conference/ National Journal/ 
National Conference เป็นต้น และรูปแบบการเขียนผลงาน
ทางวิชาการต้องเป็นหลักการเขียนบรรณานุกรม ซึ่งมหาวิทยาลัย
ใช้การเขียนอ้างอิงแบบ American Psychological 
Association: APA  

- หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยั สำนกั 
  งานพัฒนาการศึกษาฯ จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูล โดย 
  แยกประเภทผลงานทางวิชาการ (อา้งอิงตามฐานข้อมูล 
  วจิัยของมหาวิทยาลยั) และปรับรูปแบบการเขียนให้ 
  ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลเข้าระบบ CHECO 
 

5. ความครบถ้วนของขอ้ความที่ระบุใน มคอ. 2 เช่น ความพร้อมใน
การเผยแพร่หลกัสูตร และระบบการจัดการศึกษาทวิภาคต้อง
ระบุข้อความตามเกณฑ์มาตรฐานให้ครบถ้วน รวมทั้งปฏิทิน

- สำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปญัหา 
การศึกษาและการจัดการศึกษาภาคฤดรู้อนต้องระบุระยะเวลาให้
ชัดเจน 

ปัญหาทางเทคนิค 
6. ระบบมีความล่าชา้เนื่องจากมีผู้ใช้บรกิารจำนวนมาก ส่งผลให้

ระบบค้างและไม่สามารถบันทกึข้อมูลได้ และการแนบไฟล์
เอกสารและรูปภาพ พบปัญหาไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูล 
รวมทั้งการบันทึกรายชื่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรพบรายชื่ออาจารย์ซ้ำซ้อนจากการ
แสดงผลที่ผิดพลาด 

- ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดแูลระบบเพื่อขอความ 
  ช่วยเหลือ 
- ส่งแบบฟอร์มคำร้องแจ้งปัญหาไปยังผู้ดูแลระบบ CHECO 
  เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา 
   
 

7. การผูกรหัสหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชา
เดียวกัน ซ่ึงทำให้สามารถใช้ชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ำ
กันได้ เกิดข้อผิดพลาด คือ ไม่สามารถบนัทึกรายชื่อซ้ำกันได้ 

- ส่งแบบฟอร์มคำร้องแจ้งปัญหาไปยังผู้ดูแลระบบ CHECO 
  เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา 
 

 

 

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1: การกำกับ
มาตรฐานและรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 

 ในการประชุมครั้งที่ 187 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบ
หลักการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ.  ที ่ใช ้ระบบประกันคุณภาพแบบ Council of the 
University Presidents of Thailand Quality Assurance: CUPT QA ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
และ 2) องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒนา 

 5.1 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน: เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกหลักสูตรต้องถูก
กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 ของ สป. อว. ซึ่งการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2563 ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
จำนวน 4 หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จำนวน 148 หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งหมด จำนวน 152 หลักสูตร และทุกหลักสูตรผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ 1   
การกำกับมาตรฐาน รายละเอียดดังตาราง  

การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
ประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับคณะ 

คณะ 

จำนวนหลักสูตรจำแนกตาม 
ระดับการศึกษา 

ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูร 

ตร ี โท เอก รวม 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 8 7 1 16 16 - 
ทรัพยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี - 5 4 9 9 - 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4 2 9 9 - 
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสด ุ - 6 6 12 12 - 
วิทยาศาสตร์ 7 10 5 22 22 - 
วิศวกรรมศาสตร์ 23 18 10 51 51 - 
ศิลปศาสตร์ - 3 1 4 4 - 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 2 1 11 11 - 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม - 4 - 4 4 - 
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คณะ 

จำนวนหลักสูตรจำแนกตาม 
ระดับการศึกษา 

ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูร 

ตร ี โท เอก รวม 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์
บัณฑิตวิทยาลัยรว่มด้านพลังงาน 
  และสิ่งแวดล้อม 

- 5 2 7 7 - 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 1 2 1 4 4 - 
วิทยาลยัสหวิทยาการ 1 1 1 3 3 - 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 51 67 34 152 152 - 

 
  โดยได้ทำการเปรียบเทียบจำนวนหลักสูตรที ่ผ่านการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 ในปี

การศึกษา 2557-2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

การเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2557-2563 

ปีการศึกษา จำนวนหลักสูตร 
หลักสูตรที่ผ่านการประเมิน หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
2557 142 119 83.80 23 16.20 
2558 144 100 69.44 44 30.56 
2559 148 146 98.65 2 1.35 
2560 148 148 100 - - 
2561 151 151 100 - - 
2562 152 152 100 - - 
2563 152 152 100 - - 

 
  ประเด ็นปัญหาอ ุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหล ังจากการตรวจประเมิน                
ในปีการศึกษา 2563 มีดังนี ้

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปญัหา 
1. มีหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลในระบบ Commission on Higher 

Education Quality Assessment Online System (CHE-
QA) ไม่ถูกต้องและบันทกึข้อมูลไม่ครบถ้วนในด้านต่าง ๆ อาท ิ
การบันทึกขอ้มูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์
ประจำหลกัสูตรไม่ครบถ้วน และการแนบหลักฐานการตรวจสอบ
ข้อมูลองค์ประกอบที ่1ฯ ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ตรงตามเกณฑ์ 

      เป็นต้น  

- หลักสูตรและคณะตรวจสอบการบันทกึข้อมูลลงระบบ CHE-QA                       
  Online ให้ครบถ้วนและถูกตอ้ง ก่อนการลงนามในรายงานผลการ 
  ดำเนินงาน  
- สำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ ได้จัดทำประเด็นถาม-ตอบเกีย่วกับ 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และประเด็นปัญหาในการตรวจสอบ    
  ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ   
  สนับสนุนการตรวจสอบขอ้มูลองค์ประกอบที ่1ฯ และคู่มือการ 
  บันทึกผลการประเมินในระบบ CHE-QA Online เพื่อให้หลกัสูตร 
  ใช้ประกอบการตรวจสอบขอ้มูลและสามารถบันทึกข้อมูลได ้
  โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลและคู่มือผ่านทางเว็บไซต์ 
  http://www.eds.kmutt.ac.th 

2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตา่ง ๆ จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ที่นำมาแสดงในระบบสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบ
ที่ 1ฯ ไม่เป็นระบบ 

- ในปีการศึกษา 2563 สำนกังานพัฒนาการศึกษาฯ ได้มีการจัดเก็บ 
 ข้อมูลประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษในระบบ 
 New ACIS โดยการบันทึกของภาควิชา ซ่ึงจะมีการดึงข้อมูล 

  ดังกล่าวเขา้สู่ระบบสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลองค์ 
  ประกอบที่ 1ฯ เพือ่ให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ 
  พิเศษให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
- คณะและหลกัสูตรต้องบันทึกและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ 
  และเกีย่วข้องกับการประเมินองค์ประกอบที่ 1ฯ ในฐานขอ้มูลของ 
  มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ขอ้มูลในระบบถูกต้อง 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปญัหา 
  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

3. การแสดงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนในระบบสนับสนุนการตรวจสอบ
ข้อมูลองค์ประกอบที ่1ฯ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลของหลักสูตร 

- หลักสูตรควรระบุชือ่ผู้สอนในระบบตารางสอนให้ครบถ้วน 
- สำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ ประสานสำนักคอมพิวเตอร ์
  และศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล (Innosoft) เพือ่ 
  ตรวจสอบและปรับปรุงการแสดงข้อมลูอาจารย์ผู้สอนในระบบ 
  สนับสนุนการตรวจสอบขอ้มูลองค์ประกอบที ่1ฯ ให้ถูกตอ้ง 

  ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ จะกำกับติดตามและตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1      
ทุก 6 เดือน ตามกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 และแจ้งผลการ
ตรวจสอบข้อมูลให้กับคณะ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อยู่เสมอ 

  5.2 องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒนา: มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกคณะ/ สถาบัน/ บัณฑิต
วิทยาลัย จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. โดยในระดับ
หลักสูตรให้ใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance: AUN-QA หรือหากหลักสูตรใด
ประสงค์ให้มีการประกันคุณภาพตามแนวทางอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ Association to 
Advance Collegiate Schools of Business: AACSB, Accreditation Board for Engineering and 
Technology: ABET เป็นต้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยตามแผนการตรวจประกันคุณภาพของหลักสูตรนั้น 
ทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการตรวจประเมินตามแนวทาง AUN-QA จากสำนักงานประกันคุณภาพ และหาก
พบว่าหลักสูตรใดที่มีการบริหารจัดการหลักสูตรที่ดีและมีความพร้อม มหาวิทยาลัยจะเชิญผู้ประเมินจาก
ภายนอกมาทำการตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับการรับรองหลักสูตรที่เป็นสากลต่อไป 
    ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการได้มาซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) และประเมินตนเองว่าหลักสูตรได้บรรลุผลลัพธ์หรือไม่ 
เพื ่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง (Continuous Improvement) รวมทั้งเพื ่อให้หลักสูตรได้รับข้อมูล
ป้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรับการรับรองหลักสูตรที่เป็นสากลในอนาคต 
    ในปีการศึกษา 2563 คณะได้พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่มีความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจ
ประเมิน โดยมีหลักสูตรที่เสนอขอเข้ารับการตรวจประเมินตามแนวทาง AUN-QA จำนวนทั้งสิ้น 36 หลักสูตร 
มีหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาความพร้อมและได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานประกันคุณภาพ จำนวน     
7 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมส่งคืน จำนวน 15 หลักสูตร และเป็นหลักสูตรที่ไม่ผ่านการพิจารณาจาก
สำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ จำนวน 14 หลักสูตร 
 

6. งานบัณฑิตศึกษา 
  กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา สำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักในการควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และบริการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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  6.1 การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
     งานตรวจสอบคุณสมบัตกิรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
    มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรฯ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยในรอบปี 2564 สำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 633 คน  

   6.2 งานบริการบัณฑิตศึกษา 
      การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ดำเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการ
พิมพ์วิทยานิพนธ์ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยผลการดำเนินงานในปี 2564 สำนักงานพัฒนา
การศึกษาฯ ได้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ จำนวนทั้งสิ้น 499 เล่ม  
      ทั้งนี้ ในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ พบว่า ยังมีข้อผิดพลาดที่เกิดจากรูปแบบการพิมพ์
เป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งสำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อลดข้อผิดพลาดและ
ระยะเวลาในการตรวจวิทยานิพนธ์ เช่น เพ่ิมรายละเอียดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน พัฒนาซอฟต์แวร์
ที่ช่วยในการจัดทำรูปแบบ และจัดทำรายการตรวจสอบ เพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง 
ก่อนนำส่งคณะและสำนักงานพัฒนาการศึกษาฯ 
  
 ปัจจุบัน รูปแบบการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญแล้ว องค์กรการศึกษายังต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านจำนวนประชากรคนรุ่น
ใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาต่อน้อยลง ฉะนั้น มหาวิทยาลัยและบุคลากรต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ 
โดยเร่งปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้ความสำคัญกับทักษะที่ใช้
ในการทำงานจริง เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม 


