
การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

(CHE Curriculum Online : CHECO)
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๑. เข้าสู่ระบบ ได้จากเว็บ “ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา” ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
http://www.mua.go.th/users/bhes/ หรือเข้าสู่ระบบ CHECO ได้ที่ http://202.44.139.46/checo/

เข้าสู่ระบบ โดยการ Log in ตามขั้นตอน ดังนี้

๑. เลือกประเภท “มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ” 

๒. หน่วยงาน “มหาวิทยาลัยมหิดล”

๓. User Name (ระดับคณะ) และ Password (ระดับคณะ) 

๔. กด Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ CHECO จะแสดงรายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และแสดงสถานการณ์

(เป็น % ความสมบูรณ์ของข้อมูล) ในหัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละส่วนและสามารถค้นหาหลักสูตรที่ต้องการได้
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๒. กรณีเริ่มกรอกข้อมูลครั้งแรก ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มหลักสูตรที่ขอรับการพิจารณาความสอดคล้อง” 

ระบบจะแสดงรายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและหัวข้อต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการกรอกเข้าในระบบ โดยแบ่งเป็น 

๓ ส่วน ให้เริ่มกรอกต้ังแต่ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ ๒ ข้อมูลอาจารย์ และส่วนที่ ๓ คุณสมบัติผู้เรียน

Click ที่นี่
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กรณีเคยด าเนินการกรอกข้อมูลหลักสูตรแล้ว (สามารถค้นหาชื่อหลักสูตรที่ต้องการ) หากต้องการกรอกเพิ่มเติมหรือแก้ไข
ข้อมูล สามารถเข้าไปแก้ไขได้ โดยเลือกค าว่า “แก้ไข” ที่ปรากฎในแต่ละส่วน

ค้นหาหลักสูตร

สามารถเข้าไปแก้ไขได้โดยเลือกค าว่า 
“แก้ไข” ที่ปรากฎในแต่ละส่วน
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สถานภาพหลักสูตร

๑.๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

๑.๓ โครงสร้างหลักสตูร

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อมูลส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

อยู่ในเล่ม มคอ.2 หมวด ๓ ข้อ ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ ข้อ ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้เลือก 
“๑ ปริญญา”

กรณีหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาเดียวกัน ที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรซ้ ากัน ให้ด าเนินการเลือก 

“หลักสูตรปรับปรุงปริญญา ๒ ระดับ (โท-เอก)”
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายคู่มอื)

กรณีหลักสูตรพหุวิทยาการ ให้ด าเนินการเลือก
“หลักสูตรพหุปริญญา”

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ ข้อ ๖.๑ 
(หากระบุผิด จะไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องลบทิ้งและด าเนินการใหม่ทั้งหมด)
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กรณีหลักสูตรปรับปรุงให้เลือกว่าเป็นการ
ปรับปรุงประเภทใด
- ปรับปรุงเล็กน้อย ใช้กับการปรับปรุงตาม
แบบฟอร์ม สมอ.๐๘ ของหลักสูตรท่ีได้น าเข้า
ระบบ CHECO แล้ว

- ปรับปรุงตามก าหนดวงรอบ ใช้กับการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบระยะเวลา

- ปรับปรุงแบบรวม ใช้ในการรวมหลาย
หลักสูตรเข้าเป็นหลักสูตรเดียว

- ปรับปรุงแบบแยก ใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรจากหลักสูตรเดียวเป็นหลายหลักสูตร



ข้อมูลส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ ข้อ ๖.๔ (ระบุปี ค.ศ.)

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ ข้อ ๖.๒ (ระบุปี พ.ศ.)

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑ ชื่อหลักสูตร 
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง หากมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร 
ให้ปรับแก้ไขช่ือหลักสูตร และหากมีชื่อสถาบันต่อท้าย

ชื่อหลักสูตร ให้ลบช่ือสถาบันออกด้วย

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ 
ข้อ ๑๐ สถานที่จัดการ

เรียนการสอน
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กดบันทึก

เมื่อด าเนินการครบถ้วนในแต่ละส่วน 
ให้กดบันทึกทุกครั้ง



ข้อมูลส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวดที่ ๑ 
ข้อ ๕.๑ รูปแบบ

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๓ 
ข้อ ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
กรณีหลักสูตรมีหลายแผน/แบบ 

ให้ระบุให้ครบถ้วน

8

ชื่อปริญญาที่เลือกไว้จะมาปรากฎในข้อ 
๑.๒.๓ – ๑.๒.๖ (ไม่สามารถแก้ไขได้)

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ ข้อ ๒ ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ให้กรอกช่ือสาขาวิชาเป็นภาษาไทย 
โดยไม่ต้องระบุค าว่า “สาขาวิชา” น าหน้า และกดบันทึกช่ือปริญญา

ให้เลือก “เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด
ชื่อปริญญาของ กกอ.” อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ ข้อ ๒ 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
หากไม่มีชื่อปริญญาในฐานข้อมูล โปรดดู

วิธีการเพิ่มชื่อปริญญาท้ายคู่มือ



ข้อมูลส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ระบุ “ไม่ม”ี 
วิชาเอก (ตามค าแนะน าของ สกอ.)

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๓ ข้อ ๓.๑.๒ 
โครงสร้างหลักสูตร ให้คัดลอกโครงสร้าง
หลักสูตรจากไฟล์ word มาวางในกล่อง

ข้อความ โดยไม่ต้องคัดลอกรายวิชามาด้วย
และกด “บันทึก” 

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ ข้อ ๕.๒ ภาษาที่ใช้

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ ข้อ ๕.๓ การรับเข้าศึกษา

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ ข้อ ๕.๕ 
การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
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อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
โดยคลิก      เพื่อระบุจ านวนหน่วยกิตตลอด

หลักสูตร และเลือกเครื่องหมาย

หมวด ๑ ข้อ ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น กรณีมีความร่วมมือให้เลือก “มี” และต้องแนบ ไฟล์ MOU

กดบันทึก



ส่วนที่ ๒ ข้อมูลอาจารย์
๑.๔ อาจารย์ประจ าหลักสูตร

๑.๕ ระบบจัดการศึกษา
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ข้อมูลส่วนที่ ๒ ข้อมูลอาจารย์ 

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ ข้อ ๖.๒
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ระบุวันที่เปิดเทอมของภาคการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร 
ข้อมูลจากปฎิทินการศึกษา สืบค้นได้จาก : 

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/academic-calendar.php



ข้อมูลส่วนที่ ๒ ข้อมูลอาจารย์ (ต่อ) 

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ ข้อ ๙ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๓ 
ข้อ ๓.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
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ข้อมูลส่วนที่ ๒ ข้อมูลอาจารย์ (ต่อ) 

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
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๑

๒
๓

๔

การเลือกรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑. คลิกที่ลูกศรท้ายกล่องข้อความ
๒. ค้นหารายชื่อ โดยพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลที่ต้องการค้นหา และกด Enter
๓. ระบบจะท าการค้นหารายชื่อตามที่ระบุไว้ และให้คลิก   หน้ารายชื่อตามที่ต้องการ
๔. เมื่อค้นหารายชื่อครบถ้วนแลว้ ให้กดยืนยันการเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การเลือกรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการในท านองเดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อค้นหารายชื่อครบถ้วนแลว้ ให้กด



๑. ให้ระบุรายละเอียดของอาจารย์ที่ต้องการเพิ่มเติมรายชื่อ
๒.คลิกที่  
๓. เมื่อเพิ่มเติมชื่ออาจารย์เรียบร้อยแลว้ให้คลิกที่ปุ่ม                    เพื่อให้

สามารถค้นหาได้ และให้เพิ่มประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ให้ครบถ้วนด้วย

ข้อมูลส่วนที่ ๒ ข้อมูลอาจารย์ (ต่อ) 

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
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การเพิ่มอาจารย์ (กรณีไม่มีข้อมูลในระบบ)
คลิกที่                                    

เลือก “New” เพื่อเพิ่มรายชื่ออาจารย์ 
(สามารถแก้ไขหรือลบข้อมลูอาจารย์ได้)



ข้อมูลส่วนที่ ๒ ข้อมูลอาจารย์ (ต่อ) 
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การเพิ่มประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
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เลือก “More info” ท้ายรายชื่ออาจารย์ที่
ต้องการเพิ่มเติมข้อมูล เช่น เพิ่มเติมข้อมูล

คุณวุฒิ และบรรณานุกรมผลงานฯ

เลือก “New” เพื่อต้องการเพิ่มเติมคุณวุฒิอื่น ๆ 

กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา ให้ครบทุกระดับการศึกษา ตามข้อมูลที่ปรากฎใน มคอ.๒ โดย
• “ระดับการศึกษา” เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• “ปีท่ีจบการศึกษา” ระบุเป็น ปี พ.ศ.
• “ชื่อหลักสูตร/ชื่อปริญญาท่ีจบการศึกษา” ระบุแบบย่อ เช่น วท.ม. ปร.ด. วศ.ม. M.Sc. Ph.D. M.Eng. เป็นต้น
• “สาขาวิชาที่จบการศึกษา” ไม่ต้องระบุเครื่องหมายวงเล็บ
• “ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา” เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล Tokyo University เป็นต้น



ข้อมูลส่วนที่ ๒ ข้อมูลอาจารย์ (ต่อ) 
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การเพิ่มประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
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เลือก “New” เพื่อกรอกข้อมูลบรรณานุกรมของ
อาจารย์ให้ครบถ้วนตามที่ปรากฎใน มคอ.๒ 

• ระบุเกณฑ์มาตรฐานผลงานวิชาการ
• ระบุปี (พ.ศ.) ที่เผยแพร่ผลงาน
• ระบุเดือนที่เผยแพร่ผลงาน
• Update ข้อมูลโดยคลิกที่
• เมื่อเพิ่มข้อมลูเรียบร้อย ให้ update ข้อมูล โดยคลิกที่                                                     ทุกครั้งที่มีการเพิ่มเติมข้อมูล 



เกณฑ์มาตรฐานผลงานวิชาการ (Standard Criteria and Weights of Academic Work) 

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อที่
Items

เกณฑ์มาตรฐาน
Standard Criteria

ค่าน  าหนัก
Weights

1
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
Innovative work published at international cooperation level

0.8

2
สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
Innovative work published at national level

0.6

3
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
Innovative work published at international level

1

4
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
Innovative work published at the ASEAN regional level

1

5
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
Innovative work published at institutional level

0.4
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ข้อที่
Items

เกณฑ์มาตรฐาน
Standard Criteria

ค่าน  าหนัก
Weights

6
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ออนไลน์
Innovative work published in public or through electronic and online media

0.2

7
ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
Books or textbooks successfully meeting the evaluation criteria regarding academic 
rank appointment request

1

8

ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
Books or textbooks successfully meeting the evaluation criteria regarding academic 
rank appointment request, but not being submitted into the request process

1
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ข้อที่
Items

เกณฑ์มาตรฐาน
Standard Criteria

ค่าน  าหนัก
Weights

9
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
Research or academic articles published in the academic journals appearing in the 
database (group 2)

0.6

10

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
Research or academic articles in complete version published in national academic 
conference proceeding reports

0.2



20

ข้อที่
Items

เกณฑ์มาตรฐาน
Standard Criteria

ค่าน  าหนัก
Weights

11

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
Research or academic articles in complete version published in international academic conference 
proceeding reports or the national academic journals available in the database and listed in the Civil 
Government Officials announcement or the regulations of the Higher Education Commission on 
Criteria for Academic Journals for Academic Work Dissemination, B.E. 2556

0.4

12

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
Research or academic articles published in international academic journals listed in the database in 
accordance with the Civil Government Officials announcement or the regulations of the Higher 
Education Commission on Criteria for Academic Journals for Academic Work Dissemination, B.E. 2556

1

เกณฑ์มาตรฐานผลงานวิชาการ (Standard Criteria and Weights of Academic Work) 
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ข้อที่
Items

เกณฑ์มาตรฐาน
Standard Criteria

ค่าน  าหนัก
Weights

13

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
Research or academic articles published in international academic journals not listed in the database 
in accordance with the Civil Government Officials announcement or the regulations of the Higher 
Education Commission on Criteria for Academic Journals for Academic Work Dissemination, B.E. 2556, 
and presented by the institution to the institution council for official sanction; the institution makes 
announcement and informs the Civil Service Commission in the Higher Education Institutes/ The 
Higher Education Commission within 30 days starting from the day of announcement (not included in 
Beall’s list) or published in the academic journals appearing in the database TCI (group 1)

0.8

เกณฑ์มาตรฐานผลงานวิชาการ (Standard Criteria and Weights of Academic Work) 
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ข้อที่
Items

เกณฑ์มาตรฐาน
Standard Criteria

ค่าน  าหนัก
Weights

14
ประสบการณ์จากสถานประกอบการ
Business establishment experience

1

15
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
Research work on the discovery of new species of plants and animals that have been 
patented

1

16
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
Research work patented

1

17
ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
Research work petty patented

0.4
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ข้อที่
Items

เกณฑ์มาตรฐาน
Standard Criteria

ค่าน  าหนัก
Weights

18
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ
Research work employed to conduct by national organizations or institutes

1

19
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
Academic service to society work successfully meeting the evaluation criteria regarding 
academic rank appointment request

1



ข้อมูลส่วนที่ ๒ ข้อมูลอาจารย์ (ต่อ) 

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๓ ข้อ ๑.๑ ระบบ

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๓ ข้อ ๑.๒ 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

(ถ้ามีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
โปรดระบุด้วยว่ามีการเรียนการสอน

ประมาณกี่สัปดาห)์

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
24

กดบันทึก



ส่วนที่ ๓ คุณสมบัติผู้เรียน
๑.๖ ผลการพัฒนาการเรียนรูแ้ต่ละด้าน (ผลการเรียนรู:้ Learning Outcomes)

๑.๗ คุณสมบัติผู้เรยีน

๑.๘ จ านวนนักศึกษา

๑.๙ เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

๑.๑๐ แนบไฟล์ มคอ.๒

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อมูลส่วนที่ ๓ คุณสมบัติผู้เรียน

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ ภาคผนวก ง เอกสารแนบตาม AUN-QA 
ตารางที่ ๓ ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ๕ ด้านตามกรอบมาตรฐานฯ (TQF) และผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอก 

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
26

คลิกเพื่อเริ่ม
การบันทึกข้อมูล



ข้อมูลส่วนที่ ๓ คุณสมบัติผู้เรียน (ต่อ)

น าข้อมูลจากช่อง
“ผลการเรียนรู้ตาม 
TQF” ในตารางที่ ๓ 

มาบันทึก

ตัวอย่าง

น าข้อมูลจากช่อง
“ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร 
(PLO)” ในตารางที่ ๓ 

มาบันทึก
27

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย

บางหลักสูตรจะมี
ทักษะด้านการเรียนรู้
มากกว่า ๕ ด้าน ให้ 

click เพิ่มหัวข้อทักษะ



ข้อมูลส่วนที่ ๓ คุณสมบัติผู้เรียน (ต่อ)

ตัวอย่าง
จับคู่ระหว่าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLO) กับผลการเรียนรู้ตาม TQF โดยน าข้อมูลจาก 

ตารางที่ ๓ มาบันทึก

28



ข้อมูลส่วนที่ ๓ คุณสมบัติผู้เรียน (ต่อ)

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
29

ภาคผนวก ง เอกสารแนบตาม AUN-QA
ตารางที่ ๖ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปกีารศึกษา

(ระบุให้ครบทุกช้ันปีตามแผนการศึกษา)



ข้อมูลส่วนที่ ๓ คุณสมบัติผู้เรียน (ต่อ)

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๓ ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศกึษา 
(สามารถ Copy ข้อความในไฟล์ มคอ.๒ มาระบุในกล่องข้อความได)้

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
30



ข้อมูลส่วนที่ ๓ คุณสมบัติผู้เรียน (ต่อ)

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๓ 
ข้อ ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระยะ ๕ ปี 
กรณีมีหลายแผน จะต้องระบุจ านวน

นักศึกษาให้ครบถ้วน โดยจัดท าทีละแผน
(กรณีมีทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ 

ให้น าตัวเลขมารวมกัน)

๑
๒

หมายเหตุ ๑ ระบุจ านวนปีตามแผนการศึกษาในหมวด ๓ ข้อ ๓.๑.๗ แผนการศึกษา
หมายเหตุ ๒ ระบุปีการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ๕ ปี ในหมวด ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี

ตัวอย่าง (หลักสูตร ๒ ปี)

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อมูลส่วนที่ ๓ คุณสมบัติผู้เรียน (ต่อ)

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๕ 
ข้อ ๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(สามารถ Copy ข้อความในไฟล์ มคอ.๒ มาระบุในกล่องข้อความได้)

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๓ ข้อ ๒.๗ ระบบการศึกษา

อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๓ 
ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อมูลส่วนที่ ๓ คุณสมบัติผู้เรียน (ต่อ)

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
33

คลิกที่ “เลือกไฟล์”

กด Upload

กดบันทึก



ข้อมูลส่วนที่ ๓ คุณสมบัติผู้เรียน (ต่อ)

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
34

เมื่อด าเนินการครบหมดทุกส่วน ระบบจะแสดงข้อมูล 
๑๐๐% ทั้ง ๓ ส่วน

เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ขอให้หลักสูตรส่งแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลที่
ลงนามโดยประธานหลักสูตร และคณบดี/ผู้อ านวยการ 

หรือผู้ที่คณบด/ีผู้อ านวยการมอบหมายกลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยไม่ต้องกดปุ่ม “ส่ง”

* เมื่อได้รับแบบฟอร์ม บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนกดส่งผ่านระบบไปยังกองบริหารการศึกษาต่อไป



รายละเอียดเพิ่มเติม
๑. การเพิ่มชื่อปริญญา

๒. การบันทึกข้อมูลหลักสูตรปรญิญาโท-เอก (สาขาวิชาเดียวกัน) ที่ใช้อาจารย์ซ  ากัน

๓. การตรวจสอบสถานะการสง่และผลการพิจารณา

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
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รายละเอียดเพิ่มเติม
๑. การเพ่ิมชื่อปริญญา

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
36

ให้เลือก “เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา”

ระบุช่ือปริญญาและสาขาวิชา อยู่ในเล่ม มคอ.๒ หมวด ๑ 
ข้อ ๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

กดบันทึก
กดบันทึก



รายละเอียดเพิ่มเติม
๒. การบันทึกข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาวิชาเดียวกัน) ที่ใช้อาจารย์ซ  ากัน

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
37

• จ านวนปริญญา (หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๕) กรณีหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาเดียวกัน ที่มีการก าหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ ากัน มีรายละเอียดในการด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
• ๑. สร้าง/บันทึกข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท (ในสาขาวิชาเดียวกันกับปริญญาเอก) ในส่วนที่ ๑.๑ จนได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 

เพื่อน าไปผูกกับหลักสูตรปริญญาเอกที่มีชื่อสาขาวิชาเดียวกัน โดยในส่วนของจ านวนปริญญา ให้ด าเนินการเลือก “หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญา ๒ ระดับ (โท-เอก)” (กรณีเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรปรับปรุงปริญญา ๒ ระดับ จะต้องไปบันทึก ๑.๒.๒ หลักเกณฑ์การเรียกชื่อ ใหม่)

• ๒. สร้าง/บันทึกข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอก (ในสาขาวิชาเดียวกันกับปริญญาโท) ในส่วนที่ ๑.๑ จนได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
เพื่อน าไปผูกกับหลักสูตรปริญญาโทที่มีชื่อสาขาวิชาเดียวกัน โดยในส่วนของจ านวนปริญญา ให้ด าเนินการเลือก “หลักสูตรปรับปรุงปริญญา 
๒ ระดับ (โท-เอก)” (กรณีเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรปรับปรุงปริญญา ๒ ระดับ จะต้องไปบันทึก ๑.๒.๒ หลักเกณฑ์การเรียกชื่อ ใหม่)

• ๓. การผูกหลักสูตร ๒ ระดับ เพื่อให้สามารถเลือกอาจารย์ซ้ ากันได้ หลังจากนั้นให้ด าเนินการในส่วนที่ ๑.๔.๒ ดังนี้

ให้คลิก “เพิ่ม/ตรวจสอบการผูก หลักสูตร 
ปริญญา ๒ ระดับ (โท-เอก)
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• เลือกหลักสูตรใน “รหัสหลักสูตรปัจจุบัน” และเลือกหลักสูตรใน “รหัสหลักสูตรอีกระดับ” ที่ต้องการผูกหลักสูตรในอีกระดับปริญญา 
(สาขาวิชาเดียวกัน) เพื่อสามารถบันทึกอาจารย์ซ้ าได้ โดยต้องด าเนินการเช่นเดียวกันในหลักสูตรทั้ง ๒ ระดับ (โท-เอก)

• หลักสูตรปริญญาโท ผูกกับหลักสูตรปริญญาเอก

• หลักสูตรปริญญาเอก ผูกกับหลักสูตรปริญญาโท

• เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะสามารถบันทึกข้อมูลอาจารย์ซ้ ากันได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
๒. การบันทึกข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาวิชาเดียวกัน) ที่ใช้อาจารย์ซ  ากัน (ต่อ)

ด าเนินการผูก
หลักสูตร ๒ ระดับ 
โดยคลิกที่ +NEW



รายละเอียดเพิ่มเติม
๓. การตรวจสอบสถานะการส่งและผลการพิจารณา

งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
39

• หลักสูตรสามารถตรวจสอบสถานะการสง่ได้ด้วยตนเองโดยการ Log in เข้าสู่ระบบด้วย username และ password ของส่วนงานท่าน

สถานะการส่ง ดูผลการพิจารณา

หมายเหตุ (สถานะการส่ง) :
W=รอส่ง
W1=ส่งไประดับมหาวิทยาลัย
S/ครั้งที(่Date) = ส่งไป สกอ.แล้ว (เมื่อวันที่)
E/ครั้งท่ี(date) =ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข
A1/ครั้งที(่date)=หัวหน้าฝ่าย (ตรวจสอบ)
A2/ครั้งที(่date)=ผู้อ านวยการกลุ่ม (ตรวจสอบ)
A3/ครั้งที(่date)=ผู้อ านวยการส านัก (ตรวจสอบ)
A4/ครั้งที(่date)=รองเลขาธิการ (ตรวจสอบ)
P(date)=พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว


