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สรุปผลการจัดโครงการ
“การบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)”
กิจกรรมครั้งที่ 1 - 2 : วันที่ 22-23 มกราคม 2563 และวันที่ 30-31 มกราคม 2563
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดการดําเนินการจัดโครงการ “การบันทึกข อมูลหลักสูตรใน
ระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)” กิจกรรม
ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 มกราคม 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 มกราคม 2563 โดยวิทยากร รองศาสตราจารย
ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ณ หองประชุมสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 2 อาคารอํานวยยศสุข มหาวิทยาลัย
แม โ จ การดํ า เนิ น การจั ดกิ จกรรม ได จัดลํ า ดั บ หลัก สูตรตามคณะที่กําหนดไวเ ปนชวงเชา และชว งบา ย โดยให
หลั ก สู ต รในระดั บ บัณ ฑิ ต ศึก ษาเปน ตัว แทนในการแสดงข อ มู ล หลั ก สู ต ร ได แ ก ข อ มู ล ในระบบ CHECO เล ม
รายละเอี ย ดหลัก สูต ร (มคอ.2) และรายงานการประชุม สภามหาวิท ยาลั ย แม โ จ เพื่ อ ตรวจสอบข อ มู ลที่ ตอง
สอดคลองกัน
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงรายงานผลการดําเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 มกราคม
2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

-2ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักสูตรที่เขารวมกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 22 -23 มกราคม 2563
จํานวนหลักสูตรที่กําหนดไวในโครงการ 51 หลักสูตร หลักสูตรที่เขารวม 45 หลักสูตร
คิดเปนรอยละ 88.24
คณะ

คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
วิทยาลัยบริหารศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร
รวม

จํานวน
หลักสูตรที่
กําหนด
11
3
2
4
5
3
4
7
4
4
4
51

จํานวนหลักสูตรที่
เขารวม / ไมเขารวม
เขารวม
10
3
2
2
5
3
4
5
3
4
4
45

สรุปรายชื่อหลักสูตรที่ไมเขารวม มีจํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
สรุปจํานวนผูเขารวมกิจกรรม
- วันที่ 22 มกราคม 2563 จํานวน 36 คน
- วันที่ 23 มกราคม 2563 จํานวน 54 คน

ไมเขารวม
1
2
2
1
6

รอยละ
หลักสูตรที่เขา
รวมกิจกรรม
90.91
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
71.43
75.00
100.00
100.00
88.24

-3ตารางที่ 2 แสดงจํานวนหลักสูตรที่เขารวมกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 30-31 มกราคม 2563
จํานวนหลักสูตรที่กําหนดไวในโครงการ 51 หลักสูตร หลักสูตรที่เขารวม 36 หลักสูตร
คิดเปนรอยละ 70.59
คณะ

คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
วิทยาลัยบริหารศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร
รวม

จํานวน
หลักสูตรที่
กําหนด
11
3
2
4
5
3
4
7
4
4
4
51

จํานวนหลักสูตรที่
เขารวม / ไมเขารวม
เขารวม
7
3
2
5
3
4
4
3
3
2
36

ไมเขารวม
4
2
2
3
1
1
2
15

รอยละ
หลักสูตรที่เขา
รวมกิจกรรม

สรุปรายชื่อหลักสูตรที่ไมเขารวม มีจํานวน 15 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมและสื่อสารเกษตร
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร

63.63
100.00
0
50.00
100.00
100.00
100.00
57.14
75.00
75.00
50.00
70.59

-410.
11.
12.
13.
14.
15.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ

สรุปจํานวนผูเขารวมกิจกรรม
- วันที่ 30 มกราคม 2563 จํานวน 28 คน
- วันที่ 31 มกราคม 2563 จํานวน 45 คน
ขอเสนอแนะจากวิทยากร วันที่ 22-23 มกราคม 2563 และวันที่ 30-31 มกราคม 2563
1) รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2
- หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
- ขอ 1 ชื่อหลักสูตร กรณีที่เปนหลักสูตรปรับปรุง ใหเพิ่มขอมูลรหัสหลักสูตร กอนชื่อหลักสูตร
- ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ใหตรวจสอบ เปน
หลักสูตรปรับปรุง หรือ หลักสูตรใหม พ.ศ.ใด โดยป พ.ศ. หนาปก และกําหนดการเปดสอน จะตองตรงกัน
- ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร
ใหตรวจสอบการระบุคุณวุฒิ ชื่อปริญญาสาขาวิชา ป พ.ศ. ที่จบการศึกษา ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ให
สอดคลองกันทั้งในระบบ CHECO และเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)
- หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
- ขอ 2 การดําเนินการหลักสูตร ขอ 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
(ใหใชรูปแบบการเปดเทอมในรูปแบบเดียวกันทุกหลักสูตร)
- ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม
- ภาคการศึกษาที่ 3
เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม
หรือเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใชในขณะนั้น
- งบประมาณใหสอดคลองกับคาใชจายตัวหัว
- ใหระบุคาใชจายตัวหัวตอป ที่ระบุไวในระบบ CHECO ไปไวในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ดวย

-5- หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
- ใหตรวจสอบตารางความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูกับหลักสูตรกับความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสีย ควรพิจารณา สกอ. เปนผูมีสวนไดเสียหรือไม ใหสอดคลองกับการออกแบบ
หลักสูตรแบบ OBE
- หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
- ขอ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ใหตรวจสอบกระบวนการ
ทวนสอบ กรณีที่หลักสูตรมี มคอ. 1 การทวนสอบใหใชตามมคอ.1
- หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ควรปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ใช โดย
 องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่ 1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองผาน
เกณฑมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2558
 ความเชื่อมโยงของหลักสูตรที่นําไปสูการประกันคุณภาพระบบ AQUNQA
การประกันคุณภาพหลักสูตร KPI 12 ขอ การใสเครื่องหมายถูก ใหพิจารณาดวยวาเปนหลักสูตร
ใหม หรือ หลักสูตรปรับปรุง
2) รายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย ใหระบุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256…) ทายชื่อ
หลักสูตรดวย เชน หลักสูตร ดังตอไปนี้
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (มติสภา 5/61)
3) หลักสูตรที่ตองดําเนินการเรงดวนในการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ไดแก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 256....)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 256....)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 256....)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2560)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2560) A1/1 (28/10/2019 16:12:30) ขอมูลวันที่ 23 มค 2563
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
A1/1(20/06/2019 18:19:03) ขอมูลวันที่ 23 มค 2563
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)
A1/2 (29/10/2019 14:39:35)ขอมูลวันที่ 23 มค 2563

-6- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2561) A1/2 (29/10/2019 15:02:45) ขอมูลวันที่ 23 มค 2563
4) ตําแหนงทางวิชาการ ใหใสกอนสภาหรือตามปจจุบัน
- ใหใสตามที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
5) ประวัติและผลงานอาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ ตองใสในเลม มคอ.2 หรือไม
- กรณีเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไมตองใสประวัติและผลงานอาจารย ผูสอน อาจารย
พิเศษ สวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใสประวัติและผลงานอาจารยผูสอนดวยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558
6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) ใหตรวจสอบรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งในรายงานประชุมมีการวงเล็บชื่อสาขา
7) หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ขอคิววันที่ 31 มกราคม 2563
8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2560) E/6
(17/01/2020 23:30:54) ขอมูลวันที่ 23 มค 2563 (เปนหลักสูตรเรงดวน เพราะผานการตรวจหลายครั้ง)
หัวขอ: 1.4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอใหแนบเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
ใหครบถวน คือ เนื้อหาวาระที่พิจารณาหลักสูตรนี้ จนถึงมติ 2. ขอใหตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภา
มหาวิ ทยาลัย ดานวิ ชาการ ที่แนบตอทายรายงานการประชุมสภามหาวิท ยาลัยครั้งที่ 7/2562 วันที่ 6 ตุลาคม
2562 เปนวาระการเปลี่ยนแปลงอาจารย ที่ระบุการปรับปรุงแกไขตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ซึ่งไม
สอดคลองกับหลักสูตรนี้ ที่ระบุกําหนดการเปดสอนคือ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
9) ขอใหปรับแกไขขอมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ใหถูกตองและสอดคลองกับขอมูลในระบบ
checo อาทิ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันสําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร, ผลการพัฒนาการเรียนรูแตละดาน, เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร , คาใชจาย
ตอหัวตอป
การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
1. ใหตรวจสอบประเด็นการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในมติการประชุมและ
รายงานการประชุม เพราะมีผลยอนใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. หลักสูตรตองแสดงเหตุผลการเปลี่ยนแปลงการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและระยะเวลา
ยอนใช โดยไมเกินรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร

