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คู่มือการกรอกข้อมลูในระบบ CHECO 

(ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา) 
 

เข้าสู่ระบบ ได้จากเว็บ “ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศกึษา” ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

http://www.mua.go.th/users/bhes/  หรอืเข้าสู่ระบบ CHECO ได้ที่ http://202.44.139.46/checo/  

 
หรอืจากเว็บฝ่ายบริการการศึกษา https://eduserv.ku.ac.th// 

 
เข้าสู่ระบบ โดยการ Log in ตามขั้นตอนดังน้ี 

 โดยระบุ/เลือก ประเภท (มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ) หน่วยงาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) User 

Name (ระดับคณะ) และ Password (ระดับคณะ)  กด login เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ CHECO  จะแสดงรายชื่อหลักสูตรของสถาบันและแสดงสถานการณ์ (ความสมบูรณ์ของ

ข้อมูล) ในหัวข้อต่างๆ ในแต่ละสว่น  

http://www.mua.go.th/users/bhes/
http://202.44.139.46/checo/
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 กรณีเคยด าเนนิการกรอกข้อมูลหลักสูตรแล้ว หากต้องการกรอกเพิ่มเติมหรอืแก้ไขข้อมูล สามารถ

แก้ไขได้โดยเลือกที่ค าว่า “แก้ไข” ที่ปรากฏในแต่ละส่วน 

 

 กรณีเริ่มกรอกข้อมูลครั้งแรก ให้คลิกปุม่ “เพิ่มหลักสูตรที่ขอรับการพิจารณาความสอดคล้อง” 

 
 

การกรอกข้อมูลในระบบ ม ี3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลอาจารย์ 

ส่วนที่ 1 คุณสมบัติผูเ้รียน 

  

สามารถเข้าไปแก้ไขไดโ้ดย

เลือกที่ค าว่า “แก้ไข” ที่

ปรากฏในแต่ละส่วน 

กรณีกรอกข้อมูลครบ 

100% ระบบจะแสดง    

ปุ่ม “สง่” 
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ส่วนที่ 1  “ข้อมูลทั่วไป” 

 สถานภาพหลักสูตร 

 
1. ให้เลือก “หลักสูตรใหม่” หรอื “หลักสูตรปรับปรุง” ตามที่ระบุในเล่มหลักสูตร (หากระบุผดิ จะ

ไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องลบทิง้และด าเนินการใหม่ทั้งหมด) 

2. ประเมินโดยใช้เกณฑ์ปี ให้เลือก “เกณฑ์ป ี2558” (ทกุหลักสูตรของ มก. เป็นไปตามเกณฑ์ 

2558 แล้ว) 

หลักสูตรใหม่ คลิกเลือก “หลักสูตรใหม่”   

 

กรณีหลักสูตรปรับปรุง : คลิกเลือก “หลักสูตรปรับปรุง” 

 
 

กรณีหลักสูตรปรับปรุง : รูปแบบการปรับปรุง ให้ระบุ “หลักสูตรปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง” 

 
 

กรณีหลักสูตรปรับปรุง : ปรับปรุงจากหลักสูตร... สามารถเลือกชื่อหลักสูตรจากในระบบได้ (สามารถค้นหา

จากรหัส 14 หลักได้เชน่กัน)  

 
 

คลกิ เพื่อค้นหา

หลกัสตูร 
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ค้นหาโดยกรอกรหัส 14 หลัก (ดูรหัส 14 หลักจากหมวดที่ 1 ขอ้ 1) 

 
 

ระบบจะปรากฏชื่อหลักสูตรที่เลือก ดังตัวอย่าง 

 

จากนั้น ให้กด  ด้วย 

   

กรณีหลักสูตรปรับปรุง : รหัส 14 หลัก จะปรากฏขึ้นมาในครั้งแรก (และจะปรากฏเป็นรหัสอา้งอิงเพื่อค้นหาใน

การเข้าระบบครั้งต่อไป) 

 

3. รหัสอา้งองิเพื่อการตดิตามหลักสูตร ไม่ตอ้งกรอก ระบบจะก าหนดใหห้ลักสูตรเอง 

-กรณีหลักสูตรใหม่ (ยังไม่มีรหัส 14 หลัก) ระบบจะสร้างรหัส 14 หลัก (รหัสช่ัวคราว) เพื่อใช้

ติดตามหลักสูตร ดังตัวอย่าง  

-กรณีหลักสูตรปรับปรุง (มีรหัส 14 หลักแล้ว) ระบบจะปรากฏรหัสอ้างอิงเพื่อใชต้ิดตามหลักสูตร 

ดังตัวอย่าง  

 

4. จ านวนปริญญา (หมวดที่ 1 ข้อ 5.5)  ให้เลือก “1 ปริญญา”   

(กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาเดียวกัน ที่มอีาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรซ้ า

กัน ให้ด าเนินการเลือก “หลักสูตรปรับปรุงปริญญา 2 ระดับ (โท-เอก)”  โดยมรีายละเอียดใน

การด าเนินการเพิ่มเติมในเอกสารเพิ่มเติมท้ายคู่มอื) 

5. วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ระบุตาม หมวดที่ 1 ข้อ 6 จะเป็นการเลือกจากปฏิทิน (ปี ค.ศ.) 

 

ให้คลกิเลอืกช่ือหลกัสตูรที่ต้องการ และกด Close 
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6. ปีการศึกษาที่สภาอนุมัตใิหเ้ปิดสอน ระบุตาม หมวดที่ 1 ข้อ 6 (เช่น 2560) 

7. หลักสูตรสังกัดคณะ ให้เลือกคณะที่หลักสูตรสังกัด โดยการพิมพชื์่อคณะเพื่อค้นหา (กรณีไม่มีชื่อ

คณะให้เลอืก สามารถเพิ่มเองได้ โดยคลิกปุ่ม “เพิ่มชื่อคณะ”) 

 
 

8. ให้ระบุ/ตรวจสอบชื่อหลักสูตรภาษาไทย ให้ถูกต้อง (หมวดที่  1 ข้อ 1) 

9. ให้ระบุชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง (หมวดที่  1 ข้อ 1) 

 

กรณีหลักสูตรปรับปรุง : ให้ระบุปีที่เริ่มใช ้ปีที่ปรับปรุงครัง้สุดท้าย 

 
 

กรณีหลักสูตรปรับปรุง : หากมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ให้ปรับแก้ไขชื่อหลักสูตร (และหากมีชื่อสถาบันต่อท้าย

ชื่อหลักสูตร ให้ลบชื่อสถาบันออกด้วย) 

 
 

  
 

10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน (หมวดที่ 1 ข้อ 10) กรณีบางเขน ให้เลือก “Main Campus”  

 
 กรณีเปิดสอนวิทยาเขตอื่น เลือก “สถานที่จัดการเรยีนการสอนอื่นๆ” จะมีกล่องข้อความ

ให้ระบุวิทยาเขตที่เปิดสอน 

ให้ลบช่ือมหาวิทยาลยัฯ

ออก 
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11. กดปุ่มบันทึก  
 

ดังตัวอย่าง 

 
 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

12. รูปแบบ จะแสดงระดับปริญญาของหลักสูตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับข้อ 1.1.1  

13. คลิกเลือกระดับและประเภท (หมวดที่ 1 ข้อ 5.1) 

-ปริญญาตรี 
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- ปริญญาโท/ปริญญาเอก กรณหีลักสูตรมีหลายแผน/แบบ ให้ระบุให้ครบถ้วน (หมวดที่ 1 ข้อ 4) 

 
 

 
14.  หลักเกณฑ์การเรียนชื่อ ให้เลือก “เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดชื่อปรญิญาของ กกอ.” 

 
 

15. เลือกชื่อปริญญา โดยคลิกเลือกที่ช่ือปริญญาที่ระบบปรากฏมาให้เลือก 

 
 

16. คลิก “ยืนยันการเลือกชื่อปริญญา”  

 

 ชื่อปริญญาที่เลือกไว้จะมาปรากฏในข้อ 1.2.3-1.2.6 (ไม่สามารถแก้ไขได้) 
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ข้อ 1.2.7 ชื่อสาขาวิชา ให้กรอกชื่อสาขาวิชาของหลักสูตร/ปริญญา เป็นภาษาไทย โดยไม่ต้องระบุค าว่า 

“สาขาวิชา”น าหน้า และกดบันทึกชื่อปริญญา 

               

17. กดบันทึก  

 

 โครงสร้างหลักสูตร 

18.  วิชาเอก ให้ระบุว่า “ม”ี หรือ “ไม่มี”  วิชาเอก  (ตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 3) ซึ่งจะไปสอดคล้อง

กับส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการกรอกอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (ข้อ 1.4.2) 

หากมีวิชาเอก  ให้ระบุชื่อวชิาเอก โดยคลิกที่ + แล้วเพิ่มชื่อสาขาวิชาเอก และกดที่เครื่องหมาย  

  

                
 

19.  โครงสรา้งหลักสูตร ให้คลิกปุ่ม “บันทึกโครงสรา้งหลักสูตร”  

 
ให้คัดลอกโครงสรา้งหลักสูตร (หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.2) โดยไม่ต้องคัดลอกรายวิชา จากไฟล์ word มา

วางในกล่องข้อความ และกด “บันทกึ” 

 
ตัวอย่างการกรอกโครงสร้างหลักสูตร 
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20. เมื่อกรอกโครงสรา้งหลักสูตรแลว้ ให้ระบุจ านวนหนว่ยกิตรวมของหลักสูตร โดยคลิก  และ

ระบุจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร (หมวดที่ 1 ข้อ 4) 

 

และเลือกเครื่องหมาย    

จะปรากฏจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังตัวอย่าง  

21. กรอกภาษาที่ใช้ (หมวดที่ 1  ข้อ 5.2)  

22. กรอกการรับผูเ้ข้าศกึษา (หมวดที่ 1  ข้อ 5.3) 

 
ดังตัวอย่าง 

 
 

23. ความรว่มมอืกับสถาบันอื่น (หมวดที่ 1  ข้อ 5.4) หากไม่มีให้ เลือก “ไม่ม”ี  

 
กรณีมีความรว่มมอื ให้เลอืก “ม”ี และระบบจะให้แนบไฟล์ MOU ด้วย (ต้องแนบไฟล์) 
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24. การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา (หมวดที่ 1  ข้อ 5.5) 

 

25. กดบันทึก  

เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนในส่วนที่ 1 แล้ว ด้านบนสุดจะปรากฏแถบสีเขียว ทั้ง 3 ส่วน 

แสดงการด าเนินการครบถ้วนแล้ว หากยังไม่ครบถ้วน จะปรากฏเป็นสีแดง 
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ส่วนที่ 2 “ข้อมูลอาจารย์” 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

26. ก าหนดเปิดสอน (หมวดที่ 1 ข้อ 6)  

26.1  ระบุภาคเรียนที่เริ่มเปิดสอน (ภาคเรียนที่ 1 หรอืภาคเรียนที่ 2) 

26.2  ระบุปีการศึกษาที่เริ่มเปิดสอน  

 
26.3  ระบุวันที่เปิดเทอมของภาคการศกึษาที่เริ่มใช้หลักสูตร โดยเลือกจากปฏิทิน ดังภาพ 

 
 

วันท่ีเปิดเทอม 
ปีการศึกษา 2559  ภาคที่ 1  วันท่ี 8 สิงหาคม 2559 (2016) -วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 (2016) 

                        ภาคที่ 2  วันท่ี 16 มกราคม  2560 (2017)-วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 (2017) 
ปีการศึกษา 2560  ภาคที่ 1  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 (2017) -วันท่ี 18 ธันวาคม 2560 (2017) 

ภาคที่ 2  วันท่ี 8 มกราคม  2561 (2018) -วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 (2018) 
ปีการศึกษา 2561  ภาคที่ 1  วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 (2018) -วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 (2018) 

ภาคที่ 2  วันท่ี 14 มกราคม  2562 (2019) -วันท่ี 27  พฤษภาคม 2562 (2019) 
 

27. ระบบจะให้แนบไฟล์ “มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ” ในครั้งที่มกีารอนุมัติหลักสูตรที่กรอก    

(ให้ข้ามขั้นตอนน้ีไปก่อน งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน จะด าเนินการแนบมติสภา

ให้กับทุกหลักสูตร ก่อนด าเนินการเสนอ สกอ. พจิารณารับทราบหลักสูตรจากระบบ)  
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28. การกรอกข้อมูลอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 วิชาเอก ข้อมลูจะสัมพันธ์กับข้อ 1.3.1 ที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  หากมีวิชาเอก ให้เลือก 

“ชื่อวิชาเอก” เพื่อกรอกรายชื่ออาจารย์ตามวิชาเอกที่ระบุไว้ ตัวอย่าง 

    
 

   
 กรณี ไม่มีวชิาเอก 

 
28.1 เลือกรายชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร โดยคลิกลูกศรที่ท้ายกล่องข้อความ เพื่อ

ค้นหารายชื่อ โดยพิมพชื์่อหรอืนามสกุลที่ตอ้งการคน้หา และกด enter  

 
 

28.2 ระบบจะท าการค้นหารายชื่อตามที่ระบุไว้ให้ และใหค้ลิกเลือก () รายชื่อตามที่

ต้องการ ดังตัวอย่าง 

 
 

28.3  เมื่อคน้หารายชื่ออาจารย์ครบถ้วนแล้ว จะมีแสดงรายชื่ออาจารย์และเลขประจ าตัว

ประชาชนในกล่องขอ้ความ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการยืนยัน ดังภาพ 

 
28.4 เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ยืนยันการเลือกอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร โดยให้คลิกที่ 
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 การเพิ่มเติมประวัติการศกึษาและผลงานทางวิชาการ ดูรายละเอียดแนบท้าย ส่วนที่ 2 

 

28.5 เลือกรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยคลิกลูกศรที่ท้ายกล่องข้อความ เพื่อค้นหา

รายชื่อ โดยพิมพ์ช่ือหรอืนามสกุลที่ตอ้งการคน้หา และกด enter (ท าในท านองเดียวกันกับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

 

28.6 ให้ยืนยันการเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยใหค้ลิกที่  

 
 

29. กดบันทึก  

 

 ระบบจัดการศึกษา 

30. การจัดการศกึษา ให้เลือก “ระบบทวิภาค ...” (หมวดที่ 3 ข้อ 1.1) 

31. การจัดการศกึษาฤดูร้อน (หมวดที่ 3 ข้อ 1.2) ให้ระบุ “ม”ี หรอื “ไม่มี” ตามที่หลักสูตรระบุไว้ 

 

32. กดบันทึก  

 

เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนในส่วนที่ 2 แล้ว ด้านบนสุดจะปรากฏแถบสีเขียว แสดงการ

ด าเนนิการครบถ้วนแล้ว หากยังไม่ครบถ้วน จะปรากฏเป็นสีแดง 
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 การเพิ่มประวัติการศึกษาและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 

1. ให้เลือก More info ท้ายรายชื่ออาจารย์ที่ตอ้งการเพิ่มเติมข้อมูล เช่น เพิ่มเติมข้อมูลคุณวุฒิและ 

บรรณานุกรมผลงานฯ  

 
 

- การเพิ่มเติมคุณวุฒิอื่นๆ  คลิกที่เครื่องหมาย +  

 

- กรอกข้อมูลประวัตกิารศกึษาทีละระดับการศกึษา ให้ครบทุกระดับการศกึษา (สอดคล้องกับที่ปรากฏ

ในเล่ม มคอ. 2)   แล้วคลิกที่เครื่องหมาย  

 

 

- Update  ข้อมูลโดยคลิกที่  

- กรอกข้อมูลบรรณานุกรมของอาจารย์ให้ครบถ้วนตามที่ปรากฏใน มคอ. 2 โดยคลิกเครื่องหมาย + 

 

- กรอกผลงานทางวิชาการ 
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- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน*  เพื่อก าหนดค่าน้ าหนัก ในแต่ละผลงาน 

 
 

 
- ระบุปี (พ.ศ.) ที่เผยแพร่ผลงาน 

- ระบุเดือนที่เผยแพร่ผลงาน 

- Update  ข้อมูลโดยคลิกที่  

- เมื่อเพิ่มขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ให้ update ข้อมูล โดยคลิกที่  ทุกครั้งที่มี

การเพิ่มเติมข้อมูล 
 

 การเพิ่มอาจารย์ 

1. ให้คลิกที่ จะปรากฏตาราง ให้คลิกที่เคร่ืองหมาย + เพื่อเพิ่มรายชื่อ

อาจารย์ (สามารถแก้ไขและลบข้อมูลอาจารย์ได้) 

 
 

2. ให้ระบุรายละเอียดของอาจารย์ที่ต้องการเพิ่มเติมรายชื่อ 

  

3. ให้คลิกที่  

4. เมื่อเพิ่มเตมิช่ืออาจารย์เรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกที่ปุ่ม  เพื่อให้สามารถ

ค้นหาได้  
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ส่วนที่ 3 “คุณสมบัติผู้เรยีน” 

 

 
 ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน 

33. กรอกผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (8 ด้าน) กรอกเฉพาะในหลักสูตรปริญญาตรี 

 
 

33.1 ให้เพิ่มหัวขอ้ “มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป” จ านวน 8 หัวข้อ โดยเลือก 

“เพิม่หัวขอ้”  

 
 

เพิ่มทีละหัวข้อ โดยคลิกเครื่องหมาย +  แล้วคลิก    เพื่อบันทึก/update ทีละหัวข้อ 

 
ท าจนครบ 8 ด้าน/หัวขอ้ 
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กรณี ต้องการแก้ไข ให้เลือกที่เครื่องหมาย   

33.2 ให้เพิ่มผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ให้ครบทุกข้อย่อยของทั้ง 8 ด้าน โดย

เลือกเครื่องหมาย + 

 แล้วเลือกหัวข้อที่ตอ้งการจะกรอก 

 
 

 

ในการเพิ่มแตล่ะข้อ จะต้องคลิกที่เครื่องหมาย  ทุกครั้ง   เพื่อการบันทึก/update 

 
 

 PLO ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป (ถ้ามี) ให้เว้นวา่งไว้ ไม่ต้องกรอก เนื่องจากยังไม่มี 
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34.  กรอกผลการเรียนรูห้มวดวิชาเฉพาะ (ของหลักสูตร หมวดที่ 4 ข้อ 2)  ในท านองเดียวกันกับการ

กรอกของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป โดยคลิกเครื่องหมาย + 

 
  คลิกเลือกหัวข้อ/ด้าน และข้อย่อยทีต่้องการจะกรอก 

 
 

 
 

 PLO ของหลักสูตร (ถ้ามี) ใหเ้ว้นว่างไว้ ไม่ต้องกรอก เนื่องจากยังไม่มี (กรณีหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จะต้องจัดท า PLO และมากรอกในระบบให้ครบถ้วนด้วย) 
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 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLO ของหลักสูตร) (ถ้ามี) ให้เว้น

ว่างไว้ ไม่ตอ้งกรอก เนื่องจากยังไม่มี (กรณีหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จะต้อง

จัดท า PLO และมากรอกในระบบให้ครบถ้วนด้วย) 

 
 

กดบันทึก  

 

 คุณสมบัติผู้เรยีน 

35.  ให้กรอกคุณสมบัติผู้เรยีน โดยใหร้ะบุรายละเอียด (สามารถ copy ข้อความมาจาก word มาระบุ

ในกล่องข้อความได้) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการศกึษาฯ ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังตัวอย่างของปริญญาตรี 

 

กดบันทึก  

 

 จ านวนนิสิต 

36. ให้กรอกจ านวนนิสติ (หมวดที่ 3 ข้อ 2.5)  

36.1 จ านวนนิสิต ให้เลือกระดับปริญญา (ซึ่งจะสัมพันธ์กับข้อมูลที่กรอกในส่วนที่ 1 ข้อ 1.2.1) 

- ปริญญาตรี 
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- บัณฑติศกึษา (ตัวอย่างระดับปริญญาโท ม ี2 แผน ตอ้งระบุจ านวนนิสติทั้ง 2 แผนให้

ครบถ้วน โดยจัดท าทีละแผน)  

 

 
 

36.2 ระบุจ านวนช้ันปี ... ถึงปีที่ ….. และระบุปีการศึกษาที่ ... ถึงปีการศึกษาที่ ...  

เพื่อสร้างตารางนสิิต (แผนรับนิสติ 5 ปี) 

 

36.3 คลิกที่ จะปรากฏตารางมาให้กรอก 

36.4 กรอกจ านวนนิสิตตามที่ระบุใน หมวดที่ 3 ข้อ 2.5 

 

36.5 กดบันทึกจ านวนนิสติ  
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37. ให้กรอกระบบการศกึษา (หมวดที่ 3 ข้อ 2.7) โดยเลือก “อื่นๆ” และพิมพ์ขอ้ความเพิ่มเติม ให้

สอดคล้องกับที่ระบุในหลักสูตร 

 
 

38. ระบุค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อปี (สูงสุด) ของภาคปกติและภาคพิเศษ (ถ้ามี) (หมวดที่ 3 ข้อ 2.6) 

 

39. กดบันทึก  

 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

40. กรอกเกณฑก์ารส าเร็จการศกึษา  (หมวดที่ 5 ข้อที่ 3) โดยใหร้ะบุรายละเอียด (สามารถ copy 

ข้อความมาจาก word มาระบุในกล่องข้อความได้) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วย

การศกึษาฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังตัวอย่างของปริญญาตรี 

 

 
 

41.  กดบันทึก  

 

 การแนบไฟล์ 

42. การแนบไฟล์ มคอ. 2 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรณานุกรม คลิกเลือกประเภทไฟล์ที่

ต้องการแนบ (มคอ. 2 /เอกสารประชุม/อื่นๆ) กด “เลือกไฟล์” และ upload  
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43. กดบันทึก  

 

เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนในส่วนที่ 2 แล้ว ด้านบนสุดจะปรากฏแถบสีเขียว แสดงการ

ด าเนนิการครบถ้วนแล้ว หากยังไม่ครบถ้วน จะปรากฏเป็นสีแดง 

 
 

 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

19 ตุลาคม 2561 
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เอกสารเพิ่มเติม 

 กรณกีารกรอกข้อมูลหลักสูตรระดับปรญิญาโท-ปรญิญาเอก (สาขาวิชาเดียวกัน) ที่ใช้อาจารย์ซ้ ากัน 

ให้ด าเนินการในส่วนที่ 1.1 และส่วนที่ 1.4.2 ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. สร้าง/ก าหนดข้อมูล หลักสูตรระดับปริญญาโท (ในสาขาวิชาเดียวกันกับปริญญาเอก) ในส่วนที่ 1.1 ให้

เรยีบร้อย (จนได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร) เพื่อผูกหลักสูตรระดับปรญิญาโท-เอก กับ

อีก 1 หลักสูตร 

 
1.1 ให้เลือก “หลักสูตรใหม่” หรอื “หลักสูตรปรับปรุง” ตามที่ระบุในเล่มหลักสูตร  

1.2 ประเมินโดยใช้เกณฑป์ี ให้เลือก “เกณฑ์ป ี2558” (ทกุหลักสูตรของ มก. เป็นไปตามเกณฑ์ 2558 

แล้ว) 

1.3 กรณีหลักสูตรปรับปรุง : รูปแบบการปรับปรุงใหร้ะบุ “หลักสูตรปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง” 

1.4 กรณีหลักสูตรปรับปรุง : ปรับปรุงจากหลักสูตร... สามารถเลือกชื่อหลักสูตรจากในระบบได้ 

(สามารถค้นหาจากรหัส 14 หลักได้เชน่กัน) ดูรหัส 14 หลักจากหมวดที่ 1 ขอ้ 1 

 
1.5 รหัสอา้งองิเพื่อการตดิตามหลักสูตร ไม่ตอ้งกรอก ระบบจะก าหนดใหห้ลักสูตรเอง 

1.6 จ านวนปริญญา ให้เลอืก “หลักสูตรปรับปรุงปริญญา 2 ระดับ (โท-เอก)”   

 
 

1.7 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ระบุตาม หมวดที่ 1 ข้อ 6 จะเป็นการเลือกจากปฏิทิน 

1.8 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัตใิห้เปิดสอน ระบุตาม หมวดที่ 1 ข้อ 6 (เช่น 2560) 

1.9 หลักสูตรสังกัดคณะ ให้เลือกคณะที่หลักสูตรสังกัด (กรณีไม่มีช่ือคณะให้เลือก สามารถเพิ่มเองได้ 

โดยคลิกปุ่ม “เพิ่มชื่อคณะ”) 

1.10 กรณีหลักสูตรปรับปรุง : ให้ระบุปีที่เริ่มใช ้ปีที่ปรับปรุงครัง้สุดท้าย 

1.11 ให้ระบุชื่อหลักสูตรภาษาไทย ให้ถูกต้อง (หมวดที่  1 ข้อ 1) 

1.12 ให้ระบุชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง (หมวดที่  1 ข้อ 1) 

คลกิ เพื่อค้นหา

หลกัสตูร 
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กรณีหลักสูตรปรับปรุง : หากมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ให้ปรับแก้ไขชื่อหลักสูตร (และหากมีชื่อ

สถาบันต่อท้ายชื่อหลักสูตร ให้ลบชื่อสถาบันออกด้วย) 

1.13 สถานที่จัดการเรียนการสอน (หมวดที่ 1 ข้อ 10) กรณีบางเขน ให้เลือก “Main Campus”  

 กรณีเปิดสอนวิทยาเขตอื่น เลือก “สถานที่จัดการเรยีนการสอนอื่นๆ” จะมีกล่องข้อความ

ให้ระบุวิทยาเขตที่เปิดสอน 

1.14 กดปุ่มบันทึก  

1.15 ด าเนนิการบันทึกในส่วนที่ 1.1 ให้เรียบร้อย จนได้รหัสอ้างองิเพื่อการตดิตามหลักสูตร  

 
 

2.  สร้าง/ก าหนดข้อมูล หลักสูตรระดับปรญิญาเอก (ในสาขาวิชาเดียวกันกับปริญญาโท) ในส่วนที่ 1.1 

ให้เรียบร้อย (จนได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร) เพื่อผูกหลักสูตรระดับปริญญาโท-

เอก กับอกี 1 หลักสูตร 

 
--- โดยด าเนินตามข้อ 1.1 ถึง 1.15 --- 

 

 
 
3. การผูกหลักสูตร 2 ระดับ เพื่อให้สามารถเลือกอาจารย์ซ้ ากันได้ ให้ด าเนินการในส่วนที่ 1.4.2 ดังนี้  

3.1 ให้คลิกเลือก   
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3.2 ด าเนนิการผูกหลักสูตร 2 ระดับ โดยคลิกที่ +New 

3.3 เลือกหลักสูตรใน “รหัสหลักสูตรปัจจุบัน” และเลือกหลักสูตรใน “รหัสหลักสูตรอีกระดับ” ที่ต้องการผูก

หลักสูตรในอีกระดับปริญญา (สาขาวิชาเดียวกัน) เพื่อสามารถกรอกอาจารย์ซ้ าได้ โดยจะต้องด าเนินการ

เชน่ดียวกันในหลักสูตรทั้ง 2 ระดับ 

   - หลักสูตรปริญญาโท ผูกกับหลักสูตรปริญญาเอก 

 
 

- ท าเชน่เดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อผูกกับปริญญาโท 

 
 

เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถกรอกอาจารย์ซ้ ากันได้ 

จากนั้นด าเนินการในส่วนอื่นๆ ตามขั้นตอนในคู่มือข้างต้น 

***************************** 
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ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(8 ด้าน 26 ข้อย่อย) 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Word ได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายวิชาบูรณาการฯ  http://www.ku-iged.psd.ku.ac.th/ 

 
  
 1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 มีจิตส ำนึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2 มีระเบยีบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตยส์ุจรติ 
 1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
 1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญและสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 1.5 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
 2.1 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคม

อำเซียน 
 2.1 ตระหนักถึงคุณค่ำและเอกลักษณ์ที่ดีงำมของไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประวัติศำสตร์ 
 2.3 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 
 3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ 
 3.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเห็นคุณค่ำ เคำรพในควำมแตกต่ำงของธรรมชำติมนุษย์ วิถีชีวิต เพื่อกำรด ำเนินชีวิตในสังคมอย่ำงมี

ดุลยภำพ 
 3.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงรู้เท่ำทัน 
 3.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะ 
 3.4 มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 
 3.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 
 4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 
 4.2 ใฝ่รู้ สำมำรถวำงแผนและมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 4.3 สำมำรถประเมินตนเองและก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
 5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
 5.1 มีควำมสำมำรถและทักษะกำรคิดในเชิงเหตุผล และเช่ือมโยงควำมคิดอย่ำงองค์รวม 
 5.2 สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำเพื่อกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
 6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
 6.1 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม และมีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 
 6.2 ตระหนักในสิทธิและหน้ำที่ในควำมเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก มีควำมเข้ำใจในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 
 6.3 มีจิตอำสำ ส ำนึกสำธำรณะ และเห็นคุณค่ำของกำรแบ่งปัน 
 7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
 7.1 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 
 7.2 สำมำรถรู้เท่ำทันสื่อและเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม 
 8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.1 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์ 
 8.2 สำมำรถใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่ำงกันได้  
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ในระบบ CHECO จะต้องระบุเกณฑ์มาตรฐานและน้ าหนักของทุกผลงานฯ และให้ระบุเดือนที่เผยแพร่ผลงานด้วย 
โดยเลือกจาก  
 เกณฑ์มารฐาน น้ าหนัก 

1.  งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0.8 
2.  งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0.6 
3.  งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 1 
4.  งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน 1 
5.  งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0.4 
6.  งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 
0.2 

7.  จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

1 

8.  ต ำรำหรือหนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอรับต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 1 
9.  ต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้น ำมำ

ขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
1 

10.  บทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลกลุ่มท่ี 2 0.6 
11.  บทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชาติ 
0.2 

12.  บทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนานาชาติ หรือในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีอยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 

0.4 

13.  บทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐำนข้อมูล 
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 

1 

14.  บทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐำนข้อมูล 
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติ
และจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในสำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 

0.8 

15.  ประสบกำรณ์จำกสถำนประกอบกำร 1 
16.  ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 1 
17.  ผลงำนทำวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 1 
18.  ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร 1 
19.  ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 0.4 
20.  ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 1 
21.  ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 1 
 

 


