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สรุปประเด็นค ำถำม-ค ำตอบ 
กำรประชุมชี้แจงเร่ือง กำรตรวจประเมินองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกบัมำตรฐำน และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

เม่ือวันองัคำรท่ี 17 พฤษภำคม 2565 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 

นักวิจัยระดับต ่ำกว่ำ ว.4 

1 o กรณีท่ีหลกัสูตรมีนกัวิจยัระดบัต ่ากวา่ ว.4 เป็นอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ทางหลกัสูตรจะตอ้งด าเนินการ
อยา่งไร  

o ถา้ไดท้ าเสนอนกัวิจยั ว.2/ว.3 เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ไปแลว้ ตั้งแต่เทอม 1/2562 หากหลกัสูตรมีความ
จ าเป็นตอ้งใหน้กัวิจยัเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรต่อเพื่อ
คุมวิทยานิพนธ์ใหก้บันกัศึกษา 1 คน คณะ/หลกัสูตร
จะตอ้งเสนอเอกสารอะไร เช่น ตอ้งจดัท า สมอ.08 หรือ 
จดัท าแค่บนัทึกขอ้ความก็ได ้ 

o การพิจารณาจะตอ้งน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะดว้ยหรือไม่ 

• ขอใหค้ณะ/หลกัสูตร ตรวจสอบขอ้มูลนกัวิจยัระดบัต ่ากวา่ ว.4 ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร หรือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และ
แนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยั ดงัน้ี  
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  

- ขอใหส้รรหาและเปล่ียนแปลง โดยเสนอ สมอ.08 ท่ีมีก าหนดการเร่ิมใชใ้นปีการศึกษา 2564 
- กรณีท่ีไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาทดแทนได ้หลกัสูตรอาจมีความเส่ียงไม่ผา่นการประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 1 ในกรณีท่ี สป.อว. ตรวจพบ 

2. อำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร  
- กรณีท่ียงัมีภาระงานคุมวิทยานิพนธ์ ขอใหจ้ดัท าเอกสารเป็นบนัทึกแจง้มายงั EDS พร้อมกบั
ขอ้มูลตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) โดยน าเสนอขอ้มูลผา่นท่ีประชุมกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาและรับทราบก่อนส่งมายงั EDS  
- กรณีท่ีไม่มีภาระงานคุมวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2564 ขอใหถ้อนช่ือออกจากหลกัสูตร โดย
เสนอ สมอ.08 ท่ีมีก าหนดการเร่ิมใชใ้นปีการศึกษา 2564 
- กรณีท่ีไม่มีภาระงานคุมวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2564 แต่หลกัสูตรไม่ตอ้งการถอนช่ือออก 
หลกัสูตรอาจมีความเส่ียงไม่ผา่นการประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 ในกรณีท่ี สป.อว. ตรวจพบ 

 

https://docs.google.com/document/d/1yI12__LxXRQzvAdHC3bQRdjjpfqBMOCF/edit?usp=sharing&ouid=113554033439333653630&rtpof=true&sd=true
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 

• ทั้งน้ี ขอใหค้ณะ/หลกัสูตร น าเสนอขอ้มูลการขออนุมติัรายกรณีส าหรับนกัวิจยัระดบัต ่ากวา่ ว.4 ท่ีท า
หนา้ท่ีในหลกัสูตร (เฉพาะกรณีท่ีมีรายช่ือเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแลว้) หรือ เอกสาร สมอ.08 
เขา้ท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาและรับทราบ ทุกคร้ังก่อนแจง้ส่งมายงั EDS (สมอ.08 
จะตอ้งผา่นคณะกรรมการประจ าคณะทุกคร้ังและส้ินสุดท่ีสภา มจธ. จึงขอใหห้ลกัสูตรวางแผนใน
การบริหารจดัการดว้ย เน่ืองจากอาจท าใหเ้สียเวลาหรือตอ้งขออนุมติัยอ้นหลงั ซ่ึงสภาไม่ตอ้งการให้
เกิดขึ้น)  

• ในปีการศึกษา 2564 ทาง EDS จะไม่ตรวจซ ้าอีกหลงัจากท่ีหลกัสูตรยนืยนัมาแลว้ กรณีสุดวิสัยหาก 
สป.อว. ตรวจพบ หลกัสูตรตอ้งรับความเส่ียงและเตรียมเหตุผลช้ีแจง (ท่ีอาจจะมี) 

หมายเหตุ : ส าหรับนักวิจัยระดับต า่กว่า ว.4 ท่ีได้รับการอนุมัติมีก่อนมีหนังสือตอบกลับจาก สป.อว. 
(อว.0224.2/2570 ลว 5 มี.ค.2563) และมติคณะอนุกรรมการวิชาการคร้ังท่ี 6/2564 (อว.7601.2/487 ลว 
27 พ.ค.64) 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
2 ตามเกณฑปั์จจุบนั ผลงานสร้างสรรค ์นบัเป็นผลงานทาง

วิชาการของอาจารยไ์ดห้รือไม่ 
• การนบัผลงานทางวิชาการนอกจากบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารหรือการประชุมวิชาการแลว้ ยงัมี
ผลงานประเภทอ่ืนๆ ท่ีนบัเป็นผลงานทางวิชาการได ้เช่น ผลงานสร้างสรรค ์งานวิจยั งานแปล 
สิทธิบตัร ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม เป็นตน้ 

• แต่ทั้งน้ีขอใหอ้าจารย/์หลกัสูตร/คณะ พิจารณาผลงานดงักล่าวตามนิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
ของผลงานใหเ้ป็นไปตามประกาศ กพอ.  

3 ถา้ผลงานวิชาการไดรั้บการตอบรับให้ตีพิมพจ์ากวารสารได้
โดยเป็นจดหมายตอบรับหรืออีเมลแ์จง้การตอบรับ แต่ยงัไม่มี
เลข Doi สามารถใชอ้า้งอิงเป็นผลงานในปีการศึกษานั้นๆ ได้
หรือไม่  

การนบัผลงานทางวิชาการในการตรวจประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน  
• ใหน้บัผลงานในรอบ 5 ปียอ้นหลงั เช่น การประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ใหน้บั

ผลงานท่ีครอบคุลม พ.ศ.2560-2564  

https://hrm.kmutt.ac.th/upload/iblock/29c/29ccec49a29b354cd192ae6c41a51338.pdf
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      (*ขอ้มูลในระบบ ในระบบตรวจสอบองคป์ระกอบท่ี 1 จะดึงมาเฉพาะ 5 ปียอ้นหลงัตามปี พ.ศ.
เท่านั้น) 
• หากผลงานตามปี พ.ศ. (5 ปียอ้นหลงั) ไม่เป็นไปตามเกณฑฯ์ สามารถนบัผลงานในปี พ.ศ.ปัจจุบนั 

ท่ีมีระยะเวลาครอบคลุมปีการศึกษาท่ีท าการประเมินดว้ย เช่น การประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 สามารถนบัผลงานในปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนมกราคม – วนัสุดทา้ยของภาค
การศึกษา 2564 โดยแนบ CV ในระบบตรวจสอบองคป์ระกอบท่ี 1 และช้ีแจงในช่องหมายเหตุ 
(*หากมีการ post audit จาก สป.อว. หลกัสูตรจะตอ้งอธิบายเหตุผลและท่ีมาของการพิจารณานบั
ผลงานนั้นๆ ได)้  

• สามารถนบัผลงานทางวิชาการซ่ึงมีหนงัสือรับรองจากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการวา่ให้
เผยแพร่ไดแ้ลว้ดว้ย  (ประกาศ กพอ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562) 

อำจำรย์เกษียณ 
4 อาจารยท่ี์เกษียณแลว้ สามารถดูแลนกัศึกษาท่ีมีภาระหนา้ท่ีอยู ่

จนส าเร็จการศึกษา โดยไม่ตอ้งมีสัญญาจา้งต่อใช่หรือไม่  
• สามารถท าหนา้ท่ีได ้ แต่อาจารยท์่านดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งใหท้ าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยผ์ูส้อบ ก่อนท่ีจะเกษียณอายรุายการ (เป็นการดูแลนกัศึกษาต่อเน่ือง)   
ทั้งน้ี หลกัสูตรจะตอ้งวางแผนบริหารจดัการหลกัสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบติัฯ ตามท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด (อว 7601.2/116 ลว 3ก.พ.2564) เช่น หากอาจารยก์  าลงัจะเกษียณในปีน้ีหลกัสูตร
ไม่ควรแต่งตั้งใหท้ าหนา้ท่ี 
ช้ีแจงเพิ่มเติม 
1. กรณีอาจารยเ์กษียณท่ีหลกัสูตร/คณะ ท าเร่ืองไปแลว้แต่อาจอยูร่ะหวา่งด าเนินการท่ีส านกังาน

ยทุธศาสตร์ จะถือวา่อาจารยท์่านนั้นๆ ยงัไม่ไดต่้อสัญญา ดงันั้นคณะ/หลกัสูตร จะตอ้งตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจก่อนแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่าง ๆ 

https://www.eds.kmutt.ac.th/_files/ugd/e5ed17_faadb0d4f3a34405b3d0c0f9166f9efd.pdf
https://www.eds.kmutt.ac.th/_files/ugd/e5ed17_faadb0d4f3a34405b3d0c0f9166f9efd.pdf
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2. กรณีการจา้งอาจารยเ์กษียณหรือจา้งเป็นอาจารยพ์ิเศษ จะขึ้นอยูก่บัหลกัสูตร ภาควิชา หน่วยงาน 

หรือ สทบ. แตท่ั้งน้ีหลกัสูตรควรพิจารณารายละเอียดในสัญญาจา้งท่ีจะมาท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ใน
หลกัสูตรดว้ย เช่น อาจารยบ์างท่านอาจต่อสัญญาในต าแหน่งบริหาร ซ่ึงอาจขดักบัแนวปฏิบติั ฯ    
ขอ้ 3 “ไม่ควรมอบหมายใหเ้ป็น “อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” เน่ืองจากไม่สามารถดูแล
รับผิดชอบการบริหารจดัการของหลกัสูตรและหน่วยงานไดอ้ยา่งอยา่งเตม็ประสิทธิภาพในเวลา
เดียวกนั”  

3. กรณีท่ีหลกัสูตร/คณะ ยมืช่ืออาจารยจ์ากต่างภาควิชา ต่างคณะ มาท าหนา้ท่ีต่างๆ ขอใหต้รวจสอบ
ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอเพื่อไม่ใหก้ระทบต่อการบริหารหลกัสูตร   
ขอใหห้ลกัสูตร ภาควิชา คณะ วางแผนบริหารจดัการการเกษียณอายุราชการของอาจารยเ์น่ืองจากการ

สรรหา/ทดแทน อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ   
5 o หลกัสูตรมีอาจารยท่ี์จะเกษียณในเดือนกนัยายน 2565 

และมีภาระงานสอนอยูใ่นปีการศึกษาท่ี 2/2564 หลงัจาก
เกษียณแลว้อาจารยย์งัสามารถท าหนา้ท่ีสอนไดห้รือไม่  

o และหลงัจากท่ีเกษียณแลว้ภาควิชาจะเชิญอาจารยม์าเป็น
อาจารยพ์ิเศษจะตอ้งด าเนินการเลยหรือไม่ 

• สามารถมาท าหนา้ท่ีสอนต่อไปไดใ้นปีการศึกษา 2564 โดยไม่จ าเป็นตอ้งท าเอกสารช้ีแจงมายงั 
EDS เน่ืองจากเป็นการสอนต่อเน่ืองและเหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน  

• ในกรณีหลงัจากส้ินสุดปีการศึกษาแลว้ การจา้งอาจารยเ์กษียณจะตอ้งพิจารณาจากภาระงานใน
สัญญาจา้งซ่ึงจะขึ้นอยูก่บัรูปแบบของ สทบ. หรืออาจจา้งเป็นอาจารยพ์ิเศษ (ขึ้นอยูก่บัหลกัสูตร 
ภาควิชา หน่วยงาน) 

• กรณีการจา้งเป็นอาจารยพ์ิเศษ (อาจารยภ์ายนอก) จะเป็นการบริหารจดัการของหลกัสูตร ภาควิชา 
คณะ และหากเป็นอาจารยพ์ิเศษท่ีสอนเกิน 50% จะตอ้งแจง้ใหส้ภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัก่อน
จดัการเรียนการสอนทุกคร้ัง โดยท าตามขั้นตอนท่ี EDS ไดแ้จง้ไวแ้ลว้ 

  ช้ีแจงเพิ่มเติม 
ขอใหต้รวจสอบความซ ้าซอ้นในการแต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลภายนอก มจธ.นั้น EDS ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้ประเด็นน้ี สป.อว. มีการ
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
แจง้เตือนมหาวิยาลยัต่าง ๆ อยูบ่่อยคร้ังเน่ืองจากตรวจพบวา่มีช่ืออาจารยซ์ ้าซอ้นระหว่างมหาวิทยาลยั       
ซ่ึงจะท าใหห้ลกัสูตรไม่ผา่นการประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 ทนัที 

6 ในประเด็นเร่ืองช่วงรอยต่อการเกษียณอายรุาชการนั้น ขอ
เสนอใหจ้ดัท าเป็นเอกสารเป็นแนวปฏิบติัดว้ย   

มหาวิทยาลยัไดมี้แนวปฏิบติัโดยใหห้ลกัสูตร คณะ จดัท าแผนผูเ้กษียณก่อน 5 ปี ดงันั้นหากหลกัสูตรได้
ด าเนินการตามแนวปฏิบติัตามท่ีมหาวิทยาลยัไดแ้จง้ไปแลว้นั้น ในประเด็นผูเ้กษียณก็อาจจะสามารถ
แกปั้ญหาไปได ้โดยสามารดูเพิ่มเติมจากลิงก ์e5ed17_faadb0d4f3a34405b3d0c0f9166f9efd.pdf 
(kmutt.ac.th) 

7 กรณีท่ีหลกัสูตรมีการปรับยอ่ยเพื่อปรับให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรเขา้ตามเกณฑฯ์ พ.ศ.2565 (เกณฑใ์หม่) จะสามารถท า
ไดห้รือไม่ 

“ไม่ได”้  เน่ืองจากการปรับปรุงหลกัสูตรไม่สามารถเลือกใชเ้กณฑบ์างขอ้ในการปรับปรุงหลกัสูตรได ้ 
ดงันั้นหากตอ้งการปรับปรุงจะตอ้งด าเนินการปรับปรุงทั้งหลกัสูตร (ปรับใหญ่) โดยไม่ตอ้งรอให้
ครบรอบ 5 ปี  

8 หลกัสูตรก าลงัจะปรับปรุงในปี พ.ศ. 2566 ดงันั้นในหลกัสูตร
จะตอ้งไม่มีรายช่ือนกัวิจยัระดบั ว.2 /ว.3 อยูใ่นหลกัสูตรใช่
หรือไม่ 

• ส าหรับหลกัสูตรครบรอบปรับปรุง พ.ศ. 2565 มจธ. ก าหนดใหใ้ชเ้กณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฉบบั
ใหม่ พ.ศ. 2556 (เกณฑใ์หม่) ซ่ึงเกณฑฉ์บบัใหม่ไดนิ้ยามค าวา่ “อาจารยป์ระจ า” ท่ีมีความหมาย
ครอบคุมไปยงั ต าแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเคียงได ้ ซ่ึงจะปลดลอ็คในประเด็นนกัวิจยั แต่ทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บั
มหาวิทยาลยัท่ีจะก าหนดการเทียบเคียง 
นิยามอาจารย์ประจ าว่า “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และต าแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเคียงได้ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอน
หลักสูตรนั้น ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีเตม็เวลาตามท่ี
สถาบันก าหนด (ร่าง ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบั บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556)  

9 หลกัสูตรก าลงัจะปรับปรุงหลกัสูตรในปี พ.ศ. 2565 แต่ภายใน 
3 ปีขา้งหนา้หลกัสูตรจะมีอาจารยเ์กษียณ จ านวน 1 ท่าน ดงันั้น
หลกัสูตรจะตอ้งสรรหาอาจารยท์่านใหม่มาเป็นอาจารย์

• ขึ้นอยูก่บัการบริหารจดัการของหลกัสูตร/คณะ ซ่ึงจะตอ้งมีแผนในการบริหารอตัราก าลงัล่วงหนา้
ก่อนท่ีจะมีบุคลากรเกษียณอายรุาชการ   

https://www.eds.kmutt.ac.th/_files/ugd/e5ed17_faadb0d4f3a34405b3d0c0f9166f9efd.pdf
https://www.eds.kmutt.ac.th/_files/ugd/e5ed17_faadb0d4f3a34405b3d0c0f9166f9efd.pdf
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรทดแทนก่อนท่ีท่านเดิมจะเกษียณใช่
หรือไม่ 

ทั้งน้ีในระดบัมหาวิทยาลยั สทบ. ไดก้ าหนดใหค้ณะ หลกัสูตร วางแผนบริหารอตัราก าลงัในกรอบ
ระยะเวลา 5 ปี  

10 คณะมีหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก ช่ือ
สาขาวิชาเดียวกนั และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโทก าลงัจะเกษียณ 1 ท่าน ดงันั้นหลกัสูตรสามารถใช้
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรซ ้ากบัหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
ไดห้รือไม่ และใชซ้ ้าไดก่ี้คน   

• กรณีหลกัสูตรอยูใ่นเง่ือนไข หลกัสูตรระดบัปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเดียวกนั สามารถใชอ้าจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรซ ้ากนัทั้งชุด   

ทั้งน้ี หากหลกัสูตรมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท่ีเกษียณแลว้ จะตอ้งสรรหาท่านใหม่มาทดแทน     
ใหค้รบ อยา่งนอ้ยจ านวน 3 ท่าน ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด คือ หลกัสูตรจะตอ้งมีอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีหลกัสูตรด าเนินการ (5 ปี)  

11 การด าเนินงานของหลกัสูตรจะมีทั้งหลกัสูตรท่ีเป็นหลกัสูตร
เก่า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) และหลกัสูตรปัจจุบนั 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) การตรวจประเมินคุณภาพของ
หลกัสูตร จะตรวจทั้งหลกัสูตรเก่าและใหม่คู่ขนานกนัใช่
หรือไม่  

“ใช่” เน่ืองจากทุกหลกัสูตรจะตอ้งด าเนินการเพื่อรับรองว่าหลกัสูตรมีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ี สป.อว. ก าหนด (ทั้งน้ีจนกวา่ สป.อว.จะมีประกาศเป็นอยา่งอ่ืน) 

12 การปรับปรุงหลกัสูตรตามประกาศใหม่ ไดรั้บทราบวา่จะไม่มี 
มคอ.2 แลว้ ดงันั้นทาง EDS จะมีรูปแบบหรือขอ้แนะน าในการ
จดัท าหลกัสูตรอยา่งไร 

• มคอ.2 อาจเรียกเป็นช่ืออ่ืน ซ่ึงในเบ้ืองตน้ สป.อว. จะยงัคงพิจารณาจากเล่มหลกัสูตรอยู ่ซ่ึงใน 
“กฎกระทรวง มำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2565”  ขอ้ 12 หลกัสูตรจะตอ้ง
ประกอบดว้ย 10 รายการ หรืออาจมีการประกาศเพิ่มเติม และองคป์ระกอบในรายละเอียดต่าง ๆ    
ท่ีหลกัสูตรจะตอ้งเพิ่มเติมวา่มีกระบวนการในการดูแลคุณภาพหลกัสูตรอยา่งไร ซ่ึงเกณฑจ์ะให้
อิสระกบัหลกัสูตรในการออกแบบและด าเนินการ  

• เกณฑใ์หม่ไม่ไดก้ าหนดรูปแบบ (free form) แต่หลกัสูตรจะตอ้งระบุกระบวนการ QP-QC-QI       
ท่ีชดัเจนและเป็นระบบ  

• ทั้งน้ี EDS อยูร่ะหวา่งการจดัท ากรอบแนวคิดและประเด็นส าคญัท่ีควรมีอยูใ่นเล่มหลกัสูตรท่ี
รองรับเกณฑใ์หม่น้ี 
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สามารศึกษาประกาศ/เกณฑ ์เพิ่มเติมไดจ้ากลิงก ์กฎกระทรวงท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา 
จ านวน 5 ฉบบั - Google Drive และ (ร่าง) กฎหมายล าดบัรองท่ีเก่ียวกบัเกณฑม์าตรฐานการอุดมศึกษา 
จ านวน 7 ฉบบั (เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ พ.ศ. 2565) - Google Drive  

ฐำนข้อมูล 
13 ผลงานวิจยั จะดึงฐานขอ้มูลมาจาก ระบบ KIRIM เท่านั้น ใช่

หรือไม่ แลว้ผลงานยอ้นหลงัก่อนมีระบบ KIRIM จะดึงมาจาก
ฐานขอ้มูลเดิมดว้ยหรือไม่ /แลว้ดึงมาจากแหล่งใดบา้ง  

• ผลงานของอาจารยใ์นระบบตรวจสอบองคป์ระกอบท่ี 1 (EDS data 1) จะดึงขอ้มูลมาจากฐานขอ้มูล
ของระบบ KIRIM เท่านั้น 

• ระบบ KIRIM ไดดึ้งขอ้มูลยอ้นหลงัเขา้มาไวใ้นระบบแลว้ โดยยอ้นหลงัไปถึงปี ค.ศ.2008 
14 ในระบบ EDS data 1 หลกัสูตรตอ้งเขา้ไปอปัเดตขอ้มูลอาจารย์

ประจ าหลกัสูตร/อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร หลงัจากไดรั้บ
การอนุมติั สมอ.08 ดว้ยหรือไม่ 

• หลกัสูตรไม่ตอ้งบนัทึกขอ้มูลอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเอง เน่ืองจาก
ขอ้มูลส่วนน้ีในระบบตรวจสอบองคป์ระกอบท่ี 1 (EDS data 1) จะดึงมาจากระบบ New Acis ซ่ึง
ทาง EDS เป็นผูดู้แลและบนัทึกขอ้มูลทนัทีหลงัจากสภาวิชาการอนุมติัเอกสาร สมอ.08 เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 

• กรณีท่ีหลกัสูตรท าการปรับ สมอ.08 แลว้ แต่ยงัพบรายช่ืออาจารยเ์กษียณ/อาจารยล์าออก ขอใหส่้ง   
เคสมายงั EDS โดยแนบไฟล ์สมอ.08 ท่ีผา่นคณะกรรมการประจ าคณะ ไดท่ี้ช่องทางไลน์ EDS 
official ของหน่วยงานไดท่ี้ @036axpjg   
ระบบ CHE-QA Online 

15 ขอ้มูลเพื่อบนัทึก/ตรวจสอบในระบบ CHE-QA Online 
เน่ืองจากในทุกปีหลกัสูตรจะตอ้งบนัทึกขอ้มูล ช่ืออาจารย์
ประจ าหลกัสูตร นอกเหนือจากเล่ม มคอ. 2 เช่น ขอ้มูลท่ีปรับ 
สมอ. 08 เพิ่มเติม/ ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/วุฒิการศึกษา      

• ระบบ CHE-QA Online เป็นระบบกลางของประเทศ ซ่ึงจะไม่ดึงขอ้มูลจากระบบใดๆ ใหก้บั
หลกัสูตร ทางหลกัสูตรจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลเอง  

• การบนัทึกขอ้มูลในระบบ CHE-QA Online จะตอ้งท าการบนัทึกเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
เน่ืองจาก สป.อว. ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรในประเทศรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปีเม่ือส้ินภาคการศึกษา    

https://drive.google.com/drive/folders/117vGVuB3aYOWidlMuGx5KTiAVr7V35-Z
https://drive.google.com/drive/folders/117vGVuB3aYOWidlMuGx5KTiAVr7V35-Z
https://drive.google.com/drive/folders/1ZYqUdS2M7LYZKQrPhCd92cdOvfUaRhQA
https://drive.google.com/drive/folders/1ZYqUdS2M7LYZKQrPhCd92cdOvfUaRhQA
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ในปีการศึกษาน้ี ขอใหป้ระสานดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของ 
มจธ. ในส่วนต่าง ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัไดห้รือไม่   

• การส่งขอ้มูลของ มจธ. เพื่อให ้สป.อว. ท าการอปัโหลดในระบบ CHE-QA Online นั้น สป.อว. 
อาจไม่สามารถใหบ้ริการไดเ้น่ืองจากทุกหลกัสูตรในประเทศไทยจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูล          
ในระบบ CHE-QA Online ของตนเอง 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 

16 การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส าหรับปี
การศึกษา 2564 ยงัคงใชเ้กณฑ ์AUN-QA Version 3  และปี
หนา้จะใชเ้กณฑ ์AUN-QA Version 4 ใช่หรือไม่ 

ดว้ยนโยบายของผูบ้ริหาร ในปีการศึกษา 2564 จะยงัคงใชเ้กณฑ ์AUN-QA Version 3 ส าหรับการใช้
เกณฑ ์AUN-QA Version 4 จะมีการตดัสินใจอีกคร้ังวา่จะเร่ิมใชต้อนไหน  

17 ขอให ้QAO ช่วยช้ีแจงเหตุผลในการพิจารณา SAR ของ
หลกัสูตรต่างๆ เช่น กรณีท่ีมีการตีกลบั หรือกรณีหลกัสูตรท่ี
ไดรั้บการประเมินในระดบั Desktop แลว้ และตอ้งการขอรับ
การประเมินในระดบัท่ีสูงขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัคณะ 
หลกัสูตรในการจดัท า SAR และการคดัเลือกหลกัสูตรเพื่อ
ขอรับการประเมิน 

เม่ือ QAO ไดรั้บหลกัสูตรจาก EDS จะพิจารณาดงัน้ี 
• หลกัสูตรเคยไดรั้บการประเมินมาก่อนแลว้หรือไม่ และในระดบัใด  
• กรณีท่ีหลกัสูตรเคยรับการประเมินแลว้ QAO จะน าผลการประเมินคร้ังท่ีผา่นมาเทียบกบั SAR ท่ี

ไดรั้บ หากไม่พบความแตกต่างท่ีชดัเจนก็จะส่งหลกัสูตรคืนกลบั EDS แต่หากพบความ

เปล่ียนแปลงจะพิจารณาวา่หลกัสูตรมีความพร้อมไดรั้บการประเมินรูปแบบใด หากหลกัสูตรไม่

สามารถแสดงถึงความพร้อมท่ีจะไดรั้บการประเมินในรูปแบบท่ีสูงขึ้นจากคร้ังท่ีผา่นมา QAO จะ

ส่งหลกัสูตรคืนกลบั EDS 

• กรณีหลกัสูตรท่ีไม่เคยรับการประเมิน QAO จะพิจารณาตามเกณฑก์ารพิจารณาความพร้อม           

ของหลกัสูตร ไดแ้ก่ (1) ความพร้อมของ SAR วา่มี information ท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาของ                      

ผูป้ระเมิน (2) กระบวนการไดม้าซ่ึง PLOs และ (3) PLOs สามารถวดัและประเมินผลได ้ซ่ึงหาก

หลกัสูตรมีครบทั้ง 3 ประเด็นขา้งตน้จะไดรั้บการประเมินรูปแบบ desktop assessment และหาก

หลกัสูตรแสดงใหเ้ห็น constructive alignment และมี result ท่ีแสดงผลการด าเนินงานของหลกัสูตร 

จะไดรั้บการประเมินรูปแบบ round table assessment ทั้งน้ี จากการพิจารณาท่ีผา่นมา พบวา่ SAR 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
หลายเล่มไม่น าเสนอกระบวนการท างานตามเกณฑ ์AUN-QA ซ่ึงท าใหไ้ม่มี information เพียงพอ

ต่อการตรวจประเมิน 

•  นอกจากน้ี ยงัพบประเด็นท่ีเป็นเหตุใหมี้การส่งคืนหลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรอยูช่่วงระหวา่งการ

ปรับปรุงหลกัสูตร หรือเพิ่งปรับเป็นหลกัสูตรปรับปรุง ท าใหใ้น SAR มี information ท่ีปนกนั         

ทั้ง 2 ช่วงเวลา หรือการน าเสนอ PLOs ในเล่ม SAR ท่ีไม่สอดคลอ้งกบั มคอ.3 หรือ มคอ.4 เป็นตน้ 

และในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมา QAO ไดมี้การปรับกระบวนการประเมิน เช่น การประเมินในระดบั 
Desktop ปรับใหมี้การสัมภาษณ์หลกัสูตร ซ่ึงเป็นการใชโ้อกาสในการส่ือสาร พูดคุย เพื่อท าความเขา้ใจ
กบัหลกัสูตรในประเด็นต่างๆ เพิ่มขึ้น  

18 o ถา้หลกัสูตรไม่รับนกัศึกษาใหม่แลว้ (เตรียมปิดหลกัสูตร) 
จะตอ้งเขียน SAR หรือไม่ 

o หลกัสูตรท่ีก าลงัจะปิด รับนกัศึกษา ปี 2564 เป็นปีสุดทา้ย 
ตอ้งท า SAR อยา่งไร 

ทุกหลกัสูตรยงัคงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยสามารถรายงานเฉพาะประเด็นท่ี
ยงัคงด าเนินการ เน่ืองจากหลกัสูตรยงัมีนกัศึกษาอยูใ่นระบบและตอ้งบริหารจดัการหลกัสูตรใหมี้
คุณภาพจนกวา่นกัศึกษาคนสุดทา้ยจะจบจากหลกัสูตร 

19 หลกัสูตรท่ีมีความพร้อมตาม OBE ท่ีพร้อมประเมินหรือไม่นั้น 
มีขอ้แนะน าอยา่งไร 

• จากมุมมองของ QAO จะพิจารณาจากเกณฑก์ารจดัรูปแบบความพร้อมของหลกัสูตร ไดแ้ก่ (1) 
ความพร้อมของ SAR วา่มี information ท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาของผูป้ระเมิน (2) กระบวนการ
ไดม้าซ่ึง PLOs และ (3) PLOs สามารถวดัและประเมินผลได ้ซ่ึงจะมีรายละเอียดตามท่ีไดก้ล่าวไว้
แลว้ในขอ้ขา้งตน้  

  ช้ีแจงเพิ่มเติม 
• กระบวนการก าหนด (formulate) PLOs ของหลกัสูตรนั้น ทาง EDS ไดก้ าหนดให้หลกัสูตร

ครบรอบปรับปรุง พ.ศ. 2564 จดัท าและเพิ่มเอกสารบทสรุปผูบ้ริหารในเล่ม มคอ.2 ของหลกัสูตร
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
แลว้ ขอ้มูลส่วนน้ีอาจท าใหพ้อท่ีเห็นกระบวนในการก าหนด (formulate) PLOs ของหลกัสูตรได ้

ดงันั้น หลกัสูตรสามารถเขียนอธิบายเพิ่มเติมใน SAR ประกอบกบัใชข้อ้มูลบทสรุปผูบ้ริหารได ้ 

• กรณีหลกัสูตรท่ีปรับปรุงก่อนหนา้ สามารคน้หาเพิ่มเติมไดจ้ากขอ้มูลของหลกัสูตรท่ีจดัท าไว้

ส าหรับการน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร /คณะอนุกรรมการวิชาการ     

ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการอธิบายใน SAR ของหลกัสูตรไดเ้ช่นกนั   

20 ในเกณฑ ์AUN 2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนบัสนุน (Support 
Staff Quality) และ 2.9 ส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) ถา้เป็นหน่วยงาน
เดียวกนัแต่คนละหลกัสูตร จะสามารถใชข้อ้มูลเดียวกนั (copy 
& paste) ไดเ้ลยหรือไม่ หรือหลกัสูตรจะตอ้งเขียนไม่ให้
เหมือนกนั  

• ในมุมของการตรวจประเมินจะอิงตามระบบท่ีคณะหรือภาควิชาก าหนดไว ้กล่าวคือ หากคณะหรือ
ภาควิชาออกแบบระบบบริหารใหใ้ช ้supporting staff หรือ facilities ร่วมกนั การจดัท า SAR ก็ควร
น าเสนอตามส่ิงท่ีไดด้ าเนินการจริง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอตามบริบทของ
คณะ ภาควิชา และหลกัสูตร  

21 จากค าถามขา้งตน้ คณะ/หลกัสูตร ควรตอ้งมีการโหลดภาระ
งานใหช้ดัเจนดว้ยหรือไม่ เช่น หากมีเจา้หนา้ท่ี 1 คน และตอ้ง
ดูแลหลกัสูตรจ านวน 5 หลกัสูตร อาจท าใหมี้จ านวนโหลด
ภาระงานท่ีไม่เหมาะสม 

• การก าหนดโหลดภาระงานจะขึ้นอยูก่บัการบริหารจดัการของคณะ ภาควิชา และหลกัสูตร แต่หาก
มีการรายงานขอ้มูลหรือกรรมการเห็นขอ้มูลในลกัษณะน้ีก็อาจมีขอ้สังเกตใหก้บัหลกัสูตรใน
ประเด็นน้ี   
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  ช้ีแจงเพิ่มเติม 
• ขอใหห้ลกัสูตรอธิบายกระบวนการ/ผลการด าเนินการของหลกัสูตร โดยพิจารณาการด าเนินงาน

ต่างๆ ใหส้ะทอ้นกบัความเป็นจริงของหลกัสูตร 
ประเด็น feedback  
• หลกัสูตรท่ีคณะคดัเลือกและไม่ถูกส่งต่อให ้QAO ทาง EDS จะท าการสรุปและให ้Feedback       
กบัหลกัสูตรในกลุ่มน้ี  

• หลกัสูตรท่ีคณะไม่ไดค้ดัเลือกส่งมาท่ี EDS หลกัสูตรกลุ่มน้ี ขอให้คณะเป็นผูพ้ิจารณาและให ้Feedback 
กบัหลกัสูตร โดย EDS มีเจตนาท่ีอยากใหผู้บ้ริหารคณะไดเ้ห็นกระบวนการ การด าเนินงานของ
หลกัสูตรท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของท่าน ว่าไดมี้การด าเนินงานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าตามท่ีเกณฑ ์
AUN-QA ก าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร  

22 ในปีการศึกษาปัจจุบนัมีหลกัสูตรใหม่และเก่าท่ีก าลงั
ด าเนินการคู่ขนานกนัอยู ่ดงันั้นการจดัท า SAR จะตอ้งเขียนทั้ง
หลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรใหม่ หรือไม่ อยา่งไร  

• SAR ของหลกัสูตรจะมีเพียงฉบบัเดียวเท่านั้น แต่หากหลกัสูตรยงัมีนกัศึกษาในฉบบัปีเก่าอยู ่           
ก็จะตอ้งรายงานใหเ้ห็นกระบวนการ/วิธีการบริหารจดัการของหลกัสูตรวา่เป็นอยา่งไร และอา้งอิง
ขอ้มูลจากทั้ง 2 ฉบบั เช่น นกัศึกษา ปี 3 /ปี 4 ใชห้ลกัสูตรฉบบัปีเก่า ก็ใหอ้า้งอิงจากเล่มเก่า เป็นตน้  

  ช้ีแจงเพิ่มเติม  
• ขอใหห้ลกัสูตรแนบหลกัฐานใหค้รบทุกขอ้ตามท่ีไดก้ารอา้งถึงในเล่ม SAR เพื่อความสะดวกและ

รวดเร็วในการพิจารณา SAR ของหลกัสูตรทั้งในส่วนของ EDS QAO และคณะกรรมการท่ีจะท า
การประเมินหลกัสูตร  

• การอา้งอิงเล่ม มคอ.2 ขอให้หลกัสูตรแนบเอกสาร มคอ.2 ดว้ยเน่ืองจากเวบ็ไซตข์อง EDS ไม่ได้
เผยแพร่ขอ้มูลในส่วนน้ี แต่จะมีเพียง Program Profile ของหลกัสูตรเท่านั้น      

• ทั้งน้ีขอเนน้ย  ้าใหทุ้กหลกัสูตรด าเนินการตรวจประเมินและบนัทึกขอ้มูลของหลกัสูตรในระบบ CHE-
QA Online ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดเพื่อใหทุ้กฝ่ายมีเวลาในการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูล เน่ืองจาก
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ในช่วงปลายปีการศึกษาทุกหลกัสูตรทัว่ประเทศจะท าการบนัทึกขอ้มูลในระบบ CHE-QA Online      
ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบท าให้ระบบล่ม หรือเกิดขอ้ผิดพลาด (error) ในการบนัทึกขอ้มูลไดง้่าย  

อ่ืนๆ 
23 ขอใหช่้วยขยายความกรณีหลกัสูตรท่ีไม่ผา่นการประเมิน

องคป์ระกอบท่ี 1 วา่เกิดความผิดพลาดอะไร  
เกิดความผิดพลาดเน่ืองจาก หลกัสูตรบนัทึกขอ้มูลรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรไม่ครบ เช่น 
หลกัสูตรตอ้งบนัทึกอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด 5 คนตามเกณฑ ์แต่บนัทึกขอ้มูลในระบบ 
CHE-QA Online  เพียงแค่ 4 คน และท าการกดยนืยนัส่งผลการประเมินไปยงั สป.อว. เม่ือ สป.อว.     
ท าการ cross check ในระบบ CHE-QA Online ระบบจะแสดงผลการประเมิน “ไม่ผา่น” และทาง
หลกัสูตรไม่สามารถกลบัเขา้ไปแกไ้ขไดแ้ลว้เน่ืองจาก สป.อว. จะมีการแจง้มาตั้งแต่ตน้วา่ “ก่อนท่ีจะ    
มีการส่งขอ้มูลในระบบจะตอ้งท าการตรวจสอบขอ้มูลให้เรียบร้อย” ซ่ึงในความเป็นจริงหลกัสูตรมี
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรครบถว้นตามเกณฑ ์แต่เกิดความผิดพลาดจากการบนัทึกขอ้มูล และเกิด
ความผิดพลาดขึ้นในระบบ (error) ท าให ้สป.อว. มองวา่หลกัสูตรมีจ านวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรไม่ครบตามเกณฑ ์และ สป.อว. ไม่ใหท้ าการแกไ้ขเน่ืองจากถือวา่ก่อนยนืยนัส่งขอ้มูลจะตอ้ง
ท าการตรวจสอบมาอยา่งดีแลว้  
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