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หลักสูตรในระบบ CHECO 

ผู้จัดท าหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ที่บันทึกข้อมูลหรือผู้ที่
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหลักสูตร และผู้อ่านทุกท่าน พร้อมนี้ผู้จัดท าขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเขียนคู่มือนี้ 
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บทที ่ 1   
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ 

การเสนอหลักสูตรให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว. หรือ สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตรหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการเปิดหรือการปรับปรุง
หลักสูตรเรียบร้อยแล้วนั้น จะมีการเสนอโดยการบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) โดยคณะมีหน้าที่ ในการบันทึก
รายละเอียดของหลักสูตรลงในระบบ CHECO โดยหลักสูตรที่ต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO คือ  

1) หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุงตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง หรือปรับปรุง       
ให้ทันสมัยที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมยังไม่ได้รับทราบหลักสูตร หรือ หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ หลังวันที่แจ้งเวียนหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ว 1228 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  

2) การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับทราบผ่านระบบ  CHECO 
(ระบบยังไม่รองรับการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้)  

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การส่งข้อมูลการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรใน
ระบบ CHECO เพ่ือให้ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลหลักสูตรนั้น มีความล่าช้าและใช้ระยะ
เวลานาน เนื่องจากอยู่ในระยะเริ่มแรกของการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO แทนการส่งเอกสารไป
ที่ สป.อว. จึงท าให้ระบบยังมีการปรับเปลี่ยนและไม่เสถียรพอ นอกจากนี้ สป.อว. ยังมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข
ข้อมูลในหลายประเด็น ท าให้หลักสูตรถูกส่งกลับมาให้แก้ไขหลายครั้ง  

การนี้ เพ่ือให้การเสนอข้อมูลและการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรในระบบ CHECO ให้ สป.อว. 
พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลหลักสูตร สามารถเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นและลดข้อผิดพลาดในการ
บันทึ กข้อมูล  จึ งขอจัดท าคู่ มื อการเสนอหลักสูตรผ่ านระบบ  CHE Curriculum Online : CHECO 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสรุปเฉพาะส่วนที่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้งานระดับคณะ และรวบรวมข้อเสนอแนะ
จาก สป.อว. ในการบันทึกข้อมูลหลักสูตรที่พบบ่อย เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ที่บันทึกข้อมูลหรือ
ผู้ที่ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล สามารถตรวจสอบการบันทึกให้มีความถูกต้องสอดคล้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์
และข้อเสนอแนะจาก สป.อว. เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการเสนอข้อมูลหลักสูตรต่อ 
สป.อว. ให้สามารถพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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1.2  วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือสรุปข้อมูลจากคู่มือการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ของ สป.อว. ให้มี

เฉพาะส่วนที่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้งานระดับคณะ เพ่ือความสะดวกแก่การใช้งาน 
- เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ที่บันทึกข้อมูลหรือผู้ที่ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล 

สามารถตรวจสอบขั้นตอนและการบันทึกข้อมูลให้มีความถูกต้องสอดคล้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์และ
ข้อเสนอแนะจาก สป.อว. 

- เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการเสนอข้อมูลหลักสูตรต่อ สป.อว. ให้
สามารถพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- เพ่ือให้ผู้ที่จะบันทึกข้อมูลหรือผู้ที่ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล มีความสะดวกในการใช้งาน
มากขึ้น 

- เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลมีความถูกต้องสอดคล้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์และข้อเสนอแนะจาก 
สป.อว.  

- เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการเสนอข้อมูลหลักสูตรต่อ สป.อว. 
  

1.4  ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 
คู่มือการปฏิบัติงาน การเสนอหลักสูตรผ่านระบบ CHE Curriculum Online : CHECO 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเนื้อหาประกอบด้วย ขั้นตอนและกระบวนงานการเสนอหลักสูตรผ่านระบบ การ
เข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระดับคณะ การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 1 (ข้อมูลทั่วไป) การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 (ข้อมูล
อาจารย์) และการบันทึกข้อมูลส่วนที่ 3 (คุณสมบัติผู้เรียน) รวมไปถึงข้อเสนอแนะจาก สป.อว. เพ่ือใช้
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล 
  

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
“ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : 

CHECO)” หมายความว่า ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว หรือ สกอ.เดิม) พิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตร 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีหน้าที่จัดการเรียน

การสอนหลักสูตรในสังกัด 
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“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรที่บันทึกข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร      
       “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน ท าหน้าที่สอน ค้นคว้า วิจัย การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

“องค์กรวิชาชีพ” หมายความว่า องค์กรตามกฎหมายที่ก ากับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนเพ่ือการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา เช่น การรับรองมาตรฐานหลักสูตร  
การข้ึนทะเบียน การออกแบบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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บทที ่ 2   
กฎหมายที่เกีย่วข้องและหลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
การเสนอหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  (CHE 

Curriculum Online: Checo) คือ การบันทึกข้อมูลจากรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ส าหรับหลักสูตร
ที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. หรือ สกอ.เดิม) พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตรที่จะบันทึก
นอกจากจะต้องตรงกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แล้ว ยังต้องมีความถูกต้องสอดคล้อง และเป็นไป
ตามประกาศ ข้อบังคับและกฎหมายส าหรับการจัดท าหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

  5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
  7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2015083108494165.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2015083108494165.pdf
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บทที่ 3  
คู่มือการเสนอหลักสูตรผ่านระบบ CHE Curriculum Online : CHECO  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 การเสนอหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) 
ระดับคณะ คณะมีหน้าที่ในการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรลงในระบบ CHECO โดยหลักสูตรที่ต้อง
บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO คือ  

1) หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุงตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง หรือปรับปรุงให้ทันสมัยที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. หรือ สกอ.เดิม) ยังไม่ได้รับทราบหลักสูตร หรือ หลักสูตรที่ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หลังวันที่แจ้งเวียนหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ว 1228 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  

2) การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับทราบผ่านระบบ  CHECO  (กรณี
หลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับทราบผ่านระบบ CHECO หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับทราบจาก สกอ. แล้วนั้น ให้
คณะด าเนินการจัดท าเอกสารส่งไปที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเดิม เพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป) 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงหน้าแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ CHECO 
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ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรผ่านระบบ CHECO มีดังนี ้
 1. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งบันทึกข้อความถึงคณะ/วิทยาลัยเพ่ือให้ส่งข้อมูลอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ภายใน 3 วัน หลังจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
อนุมัติหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะบันทึกข้อมูล
หลักสูตรลงในระบบ CHECO สิทธิ์ผู้ใช้งานระดับคณะ ในภาคผนวกท่ี 1) 

2. ส านักงานฯ สร้าง Username และ Password ส าหรับบันทึกข้อมูลหลักสูตรระดับคณะในระบบ 
CHECO ภายใน 3 วัน หลังจากคณะ/วิทยาลัยแจ้งกลับรายชื่อ และส่งบันทึกข้อความเพ่ือให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ (ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้ง Username และ Password ในการจัดท าข้อมูล
หลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHECO ระดับคณะ ในภาคผนวกที่ 3)  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ให้ครบถ้วนและด าเนินการ
คลิกส่งข้อมูลหลักสูตรไปยังระดับมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งส่งบันทึกข้อความแนบแบบฟอร์ม
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหลักสูตรและเอกสารหน้าจอรายละเอียดการบันทึกข้อมูลหลักสูตร
ในระบบ CHECO มายังส านักงานฯ (ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหลักสูตร  
ในภาคผนวกท่ี 4) 

4. ส านักงานฯ ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในระบบ CHECO กับรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับบันทึกข้อความ หากพบข้อเพ่ิมเติมแก้ไข ส านักงานฯ จะคลิกส่งกลับให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแก้ไข และเมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกส่งข้อมูลมายังระดับมหาวิทยาลัย 

5. ส านักงานฯ คลิกส่งไปยัง สป.อว. เพ่ือให้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ภายใน 7 วัน 

หลังจากสภามหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม 

6. สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรดังกล่าวผ่านระบบ CHECO ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับข้อมูลหลักสูตร หากพบข้อเพ่ิมเติม
แก้ไข จะด าเนินการคลิกส่งกลับให้แก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเพ่ิมเติม
แก้ไขให้แล้วเสร็จและคลิกส่งข้อมูลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ระบบแจ้งให้แก้ไข 

7. หาก สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้วพบว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องตาม
เกณฑ ์จะแจ้งผลผ่านระบบ CHECO ว่า “พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว” โดย
ส านักงานฯ จะส่งบันทึกข้อความแจ้งคณะ/วิทยาลัยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานฯ 

8. เมื่อหลักสูตรผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจาก สป.อว. เรียบร้อยแล้ว สป.อว. 
จะแจ้งผลการพิจารณาไปยังส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ก.ย.ศ.) ต่อไป 
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ข้อสังเกต:  
1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO คณะ/

วิทยาลัยต้องท าหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้บันทึก โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากคณบดี หรือ ผ่านคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พร้อมแนบแบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้บันทึกข้อมูลในระบบ CHECO มายังส านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้บันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO 
ในภาคผนวกท่ี 2) 

2. ส าหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ การน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพและส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สภาวิชาชีพก าหนด 
(รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) 

3. กรณีที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ที่ใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับหลักสูตร
อ่ืน ให้คณะ/วิทยาลัยจัดท าเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ส่งมายังส านักงานฯ เพ่ือเสนอ สป.อว. 
พิจารณาความเป็นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ก่อนบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO  
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- Work flow แสดงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรผ่านระบบ CHECO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อมลู
และคลิกส่งข้อมูล

มายังระดับ
มหาวิทยาลยั 

สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมัตหิลักสูตร 

ส านักงานฯ สร้าง Username และ Password  
ส าหรับบันทึกข้อมลูในระบบ CHECO ระดับคณะ ภายใน 3 วัน 

 

ส านักงานฯ ขอข้อมูลอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่จะบันทึกข้อมูลหลักสูตร จากคณะ/วิทยาลัย ภายใน 3 วัน 

 
คณะ/วิทยาลยั ส่งกลับข้อมลูอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

ที่จะบันทึกข้อมูล ภายใน 3 วัน 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกข้อมูลหลักสูตร  
และคลิกส่งไปยังระดับมหาวิทยาลยั ภายใน 15 วัน 

ส านักงานฯ ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับ
รายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) ภายใน 7 วัน 

ไม่มีข้อแก้ไข 

มีแก้ไข 

. ส านักงานฯ คลิกส่งไปยัง สป.อว. ภายใน 7 วัน 

หลังจากสภามหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม 

สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร  
และแจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบ CHECO ภายใน 15 วัน  

 
ไม่มีข้อแก้ไข 

มีแก้ไข 

แจ้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูรแกไ้ข
เพิ่มเตมิ 

และคลิกส่งข้อมูล
ภายใน 15 วัน  

สป.อว. แจ้งผ่านระบบ CHECO 
“พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว”  

และแจ้งผลการพิจารณาไปยัง ก.พ. ก.ค.ศ. และ ก.ย.ศ. 
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การบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2  
ข้อมูลอาจารย์ 

ส่วนที่ 3  
คุณสมบัติผู้เรียน 

1.1 สถานภาพหลักสูตร 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

1.3 โครงสร้างหลักสูตร 

 

1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.5 ระบบจัดการศึกษา 

 

1.6 ผลการพัฒนาการเรียนรู้ 
      แต่ละด้าน 

1.7 คุณสมบัติผู้เรียน 

1.8 จ านวนนิสิต 

1.9 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

      ตามหลักสูตร 

1.10 แนบไฟล์ 
 
 

สิ่งท่ีต้องเตรียมเพื่อใช้ประกอบการบันทึกข้อมูลในระบบ   
1. ไฟล์ Word รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ใช้ส าหรับคัดลอกข้อมูลลงในระบบ 
2. ไฟล์ PDF รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ (นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามที่

หน้าปกเรียบร้อยแล้ว) 
3. ไฟล์ PDF มติสภามหาวิทยาลัยฯ ตามรายงานการประชุมที่ประกอบด้วย หน้าที่ระบุรายนาม

ผู้เข้าร่วมประชุม หน้าที่ระบุการอนุมัติหลักสูตรและก าหนดการเปิด (ใช้เฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้อง) 
4. ไฟล์ PDF ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน (MOU) (ถ้ามี) 
5. ไฟล์ PDF มติสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 

 

 

การบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 

1. การเข้าสู่ระบบ 
การเข้าสูร่ะบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เข้าไปท่ี  

www.cheqa.mua.go.th/checo2 
    1. ประเภท : เลือก “มหาวิทยาลัยของรัฐ” 
    2. หน่วยงาน : เลือก “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
    3. User Name : ระบุช่ือผู้ใช้งานท่ีได้รับจาก ส านักงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
    4. Enter Password : ระบรุหสัผ่านท่ีได้รับจาก ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    5. เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกท่ี “Login” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงขั้นตอนการเขา้สู่ระบบ 

2. การก าหนดข้อมูลหลักสูตร 
    คลิกท่ี “เพิ่มหลักสูตรที่ขอรับการพิจารณาความสอดคล้อง” เพื่อเพ่ิมหลักสูตรที่จะบันทึก 
 

เมื่อคลิกแล้ว จะพบหน้าจอแสดง บันทึกข้อมูลส่วนท่ี 1 (ข้อมูลทั่วไป) 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงการเพิ่มหลักสูตรที่จะขอรับการพจิารณาความสอดคล้อง 

5 

4 

 

1 

2 

3 

http://www.cheqa.mua.go.th/checo2
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3. ข้อมูลส่วนที่ 1 (ข้อมูลทั่วไป)  ให้ระบุข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

    ข้อ 1.1 สถานภาพของหลักสตูร 
              1. เลือกว่าเป็น “หลักสูตรใหม่” หรือ “หลักสูตรปรับปรงุ” 
              2. เลือกเกณฑ์ที่ใช้ “เกณฑ์ปี 2548” หรือ “เกณฑ์ปี 2558” 

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงการเลือกสถานภาพของหลักสูตร 

 
- กรณีเลือกหลักสูตรใหม่  (ข้ามไปท่ี ข้อ 5)    

-   กรณีเลือกหลักสูตรปรับปรุง  ให้ระบุข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
 3. รูปแบบการปรับปรุง : เลือกรปูแบบ    

- หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  (เช่น การปรับปรุงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ส าหรับหลักสตูรทีไ่ด้รับการรับทราบการรบัรองหลักสูตรผา่นระบบ CHECO เท่านั้น ซึ่งขณะนีร้ะบบ 
ยังไม่รองรับการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้) 

  - หลักสูตรปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง  (ส าหรับหลักสูตรที่ปรบัปรุงตามรอบระยะเวลา) 
  - หลักสูตรปรับปรุงแบบรวม  (ส าหรับการรวมหลายหลักสตูรเข้าเปน็หลักสตูรเดียว) 
  - หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก  (ส าหรับการแยกหลักสูตรจากหลักสูตรเดียวเป็นหลายหลักสูตร) 

 
     ภาพที่ 5 ภาพแสดงการเลือกรูปแบบการปรับปรุงของหลักสูตร 

1 

2 

3 
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         4. ปรับปรุงจากหลักสูตร : ค้นหาข้อมูลหลักสูตรโดยพิมพ์ “ช่ือหลักสูตร” หรือ “รหัสหลักสูตร” ดูข้อมูลจาก มคอ.2 
หมวดที่ 1 ข้อ 1 แล้วคลิกที ่“คลิกเพื่อเลือก” 

 
ภาพที่ 6 ภาพแสดงการเลือกช่ือและรหัสของหลักสูตรเดมิก่อนปรับปรุง 

 
5. เลือกจ านวนปรญิญา : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

     -  กรณีที่มี 2 หรือ 3 หรือ 4 ปริญญา ต้องท าการบันทึกช่ือปรญิญาทีละ 1 ช่ือ กดปุ่มยืนยันชื่อและบันทึกช่ือปริญญา 
เลือกบันทึกจนครบตามจ านวนปรญิญาที่เลือกไว้ เมื่อบันทึกเสรจ็ใหค้ลิกท่ี “บันทึกส่วนที่ 1.2” 
     -  กรณีที่เป็นปรญิญา 2 ระดบั (โท-เอก) ต้องเพิ่มหลักสูตร ป.โท ก่อน เลือกเป็นหลักสูตรจ านวน 1 ปริญญา แล้วจึงเพิม่
หลักสตูร ป.เอก และเลือกเป็นประเภท ปรญิญา 2 ระดับ (เป็นการเลือกหลักสูตรคู่กัน เพื่อให้ระบบสามารถเลือกอาจารย์ 
ที่ใช้ร่วมกันได้) 
         (การเลือกช่ือปริญญา ถ้าเลือกเกณฑเ์ป็นไปตามเกณฑ์ของ กกอ. ระบบจะแสดงช่ือปริญญาให้ แต่ถ้าเลือกไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์แตไ่ดร้ับความเห็นชอบจาก กกอ. หรือเป็นไปตามกฤษฎกีา จะต้องกรอกช่ือปริญญาเอง) 

 
      ภาพที่ 7 ภาพแสดงการเลือกจ านวนปริญญา 

 
 

4 

5 
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6. วัน/เดือน/ปี ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมัติการปรับปรุง : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 6.3 การพิจารณา
หลักสตูรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย และมติสภามหาวิทยาลัย 

 
                        ภาพที่ 8 ภาพแสดงการเลือกวัน/เดือน/ปี ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิการปรับปรงุ 
 

7. ปีการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอน : ระบุใหต้รงตามที่รายงานสภามหาวิทยาลัยอนมุตัิ  
และ มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 6.2 เวลาที่เริม่ใช้หลักสตูรนี ้

ข้อเสนอแนะ : ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนกับปี พ.ศ. ที่ระบุหน้าปกหลักสูตรควรเป็นปี พ.ศ. เดียวกัน และต้องเปิดสอน 
      หลังจากสภามหาวิทยาลัยมมีติอนุมัติหลักสูตรแล้ว 

8. หลักสูตรสังกัดคณะ : ค้นหาจากฐานข้อมูลของระบบ CHECO   (กรณไีม่มีคณะใหเ้ลือก สามารถเพิ่มเองได้  
โดยคลิกท่ี “เพิ่มชื่อคณะ”) 

ข้อเสนอแนะ : หลักสูตรสังกัดคณะ ให้ระบุเฉพาะคณะ ไมต่้องระบุช่ือมหาวิทยาลัย 

 
            ภาพที่ 9 ภาพแสดงการระบุปีการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเ้ปิดสอนและคณะทีส่ังกัด 
 
 

6 

7 
8 
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9. เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. (กรณีเลอืกหลักสูตรปรับปรุง) : ระบุ พ.ศ. ที่เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกของหลกัสูตร 
10. ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. (กรณีหลักสตูรปรบัปรุง) : ระบ ุพ.ศ. ท่ีปรับปรุงครั้งล่าสุดของหลกัสูตร  

โดยไม่นับครั้งนี ้
ข้อเสนอแนะ : ระบุใหส้อดคล้องกับ มคอ.2 ในส่วนของภาคผนวก ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรเดมิ 

       กับที่ปรับปรุงใหม่ 
11. ช่ือหลักสูตร (ภาษาไทย)/ ต้องการเปลี่ยนช่ือหรือไม่ : หากช่ือหลักสูตรในระบบไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไข 

ช่ือหลักสูตรให้ตรงตามเล่มปรับปรงุล่าสุด 

ข้อเสนอแนะ : 1) โปรดระบุตามรปูแบบท่ีถูกต้อง คือ หลักสูตร........ สาขาวิชา........  (ไม่ควรระบุเป็น  
                       หลักสูตร........สาขา.........) 

       2) กรณีหลักสตูรภาษาอังกฤษ โปรดระบุค าว่า “(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)” ไว้ท้ายชื่อหลักสูตร 
และสาขาวิชา 

                3) ไม่ควรใส่ช่ือมหาวิทยาลยัต่อท้ายช่ือหลักสตูร ในระบบ CHECO 
12. ช่ือหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)/ ต้องการเปลีย่นช่ือภาษาอังกฤษหรือไม ่: หากช่ือหลักสูตรในระบบไม่ถูกต้อง 

สามารถแก้ไขช่ือหลักสูตรใหต้รงตามเลม่ปรับปรุงล่าสุด 

ข้อเสนอแนะ : กรณีหลักสตูรภาษาอังกฤษ โปรดระบุค าว่า “(English Program)” ไว้ท้ายชื่อหลักสูตร 
       และสาขาวิชา 

13. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน : เลือก “Main Campus” หรือ “สถานท่ีจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ” 
 

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลกิท่ี “บันทึกส่วนที่ 1.1” 

 
ภาพที่ 10 ภาพแสดงการระบุปีท่ีเริ่มใช้หลักสตูร การปรับปรุงครั้งสดุท้าย 

ช่ือหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสถานท่ีในการจัดการเรยีนการสอน 
 
 
 
 

9 

10 

11 
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   ข้อ 1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
             1.2.1 รูปแบบ : ระบุรปูแบบหลักสตูร  
             - ระดับและประเภท : เลือกประเภทของหลักสูตร ดูข้อมลูจาก มคอ.2 หมวดที ่3 ข้อ 3.1.2 

 
ภาพที่ 11 ภาพแสดงการเลือกรูปแบบของหลักสูตร 

 
             1.2.2 หลักเกณฑ์การเรียกชื่อ : เลือกหลักเกณฑ์การเรียกช่ือ  
   - เลือกช่ือปริญญา : ค้นหาจากฐานข้อมูลของระบบ CHECO แล้วคลิกท่ี “ยืนยันการเลือกช่ือปริญญา” 
(การเลือกช่ือปริญญา ถ้าเลือกเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ของ กกอ. ระบบจะแสดงช่ือปริญญาให้ แต่ถ้าเลือกไม่เป็นไปเกณฑ์แต่
ได้รับความเห็นชอบจาก กกอ. หรอืเป็นไปตามกฤษฎีกา จะต้องกรอกช่ือปริญญาเอง)  
 

เมื่อคลิกที ่“ยืนยันการเลือกช่ือปรญิญา” แล้วจะปรากฏข้อมูลในข้อ 1.2.3 – 1.2.6 

 
     ภาพที่ 12 ภาพแสดงการเลือกหลักเกณฑ์การเรียกช่ือและชื่อปริญญา 

 
 
 
 

1.2.1

 
 1.3 

1.2.1

 
 1.3 
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             1.2.3 ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) :              
             1.2.4 ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) :             ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 
             1.2.5 ชื่อย่อปริญญา (ภาษาไทย) :              ข้อ 2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
             1.2.6 ชื่อย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : 

         ข้อเสนอแนะ : ไม่ต้องระบุวงเล็บช่ือสาขาวิชา เนื่องจากระบุไว้ในช่องช่ือสาขาวิชาแล้ว 
             1.2.7 ชื่อสาขาวิชา : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา จากนั้นคลิกที ่“บันทึก 
ช่ือปริญญา” 

         ข้อเสนอแนะ : ระบุช่ือสาขาวิชา โดยไมต่้องระบุค าว่า “สาขาวิชา”  
 

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลกิท่ี “บันทึกส่วนที่ 1.2” 

 
ภาพที่ 13 ภาพแสดงการระบุช่ือปริญญาและช่ือสาขาวิชา 

 

ข้อ 1.3 โครงสร้างหลักสูตร  
          1.3.1 วิชาเอก : เลือกว่ามีสาขาวิชาเอกหรือไม่ เลือก “มี” หรือ “ไม่มี” 
         - กรณีที่เลือก “มี” ให้เพิ่มข้อมูลสาขาวิชาเอก โดยคลิกท่ี “ ” 

 
      ภาพที่ 14 ภาพแสดงการระบุวิชาเอก 

 
 
 

1.2.3 - 1.2.6

 
 1.3 

1.2.7

 
 1.3 

1.3.1

 
 1.3 



17 

 

 

          1.3.2 โครงสร้างหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : คลิกท่ี “บันทึกโครงสร้างหลักสูตร” แล้วคดัลอก
ตารางโครงสรา้งหลักสตูรจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร มาใส่ในช่องว่าง และคลิกท่ี “ ”  
เพื่อบันทึกจ านวนหน่วยกิต 

 
        ภาพที่ 15 ภาพแสดงการบันทึกโครงสรา้งหลักสูตร 

 
          1.3.3 ภาษาท่ีใช้ : ดูข้อมลูจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
          1.3.4 การรับเข้าศึกษา : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 

 
          ภาพที่ 16 ภาพแสดงการเลือกภาษาที่ใช้และการรับเข้าศกึษาในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2

 
 1.3 

 

1.3.4

 
 1.3 

1.3.3

 
 1.3 
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           1.3.5 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ : เลือก “มี” หรือ “ไมม่ี” ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.5 ความร่วมมือ
กับสถาบันอ่ืน  

        -  กรณีที่เลือก “มี” ให้แนบไฟล์ MOU (pdf) แล้วคลิกท่ี “Upload” 
          ข้อเสนอแนะ : แนบ MOU ให้ครบตามที่ระบุใน มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
1.3.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
 

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลกิท่ี “บันทึกส่วนที่ 1.3” 

(การบันทึกข้อมูลส่วนท่ี 1 จะมสี่วนท่ี 1.1 -1.3 ถ้าส่วนใดบันทึกครบ ปุ่มด้านข้างจะเปลี่ยนจาก “ ”เป็น “ ”) 
 

 
ภาพที่ 17 ภาพแสดงการบันทึกความร่วมมือกับสถาบันอื่นและการให้ปริญญา 

 
จากนั้นคลิกท่ี “ข้อมูลส่วนท่ี 2” แล้วจะพบหน้าจอแสดง บันทึกข้อมลูส่วนท่ี 2 (ข้อมูลทั่วไป) ข้อ 1.4 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.5

 
 1.3 

1.3.6

 
 1.3 
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4. ข้อมูลส่วนที่ 2 (ข้อมูลอาจารย์)  ให้ระบุข้อมลูต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ดังนี ้

ข้อ 1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          1. ภาคเรยีน : เลือกภาคเรียนท่ีเปิดสอน ตามทีร่ะบุในมตสิภามหาวิทยาลัย 
          2. ปี : ระบุปีการศึกษาที่เปิดสอน ตามทีร่ะบุในมติสภามหาวิทยาลัย 
          3. วันท่ี : เลือกวัน/เดือน/ปีท่ีเปิดสอนตามภาคเรยีนและปีการศึกษาที่ระบุ และตรงตามปฏิทนิของมหาวิทยาลัย  

           ข้อเสนอแนะ : 1) ระบุปแีละภาคเรยีนที่เปิดสอน ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 6.2  
          เวลาที่เริ่มใช้หลักสตูรนี ้

        2) ไม่ควรน าวัน/เดือน/ปีทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร มาระบุเป็นวันท่ีเปดิสอน 

 
ภาพที่ 18 ภาพแสดงการระบภุาคเรียน ปีการศึกษาและวันท่ีที่เปิดสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
3 2 
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          4. กรณีทีเ่ป็นหลักสูตรประเภทปฏิบัติการที่ไมม่ีมติสภาวิชาชีพ กรุณาคลิกเลือกเพื่อไม่ให้ระบบเช็คการแนบไฟล์มติ
สภาวิชาชีพ 
          5. แนบไฟล์ pdf มติสภามหาวิทยาลยั และมตสิภาวิชาชีพ (ถ้ามี) : แนบไฟล์ pdf มติสภามหาวิทยาลัย ตามรายงาน
การประชุมที่ประกอบด้วย หนา้ที่ระบุรายนามผู้เข้าร่วมประชุม และหน้าที่ระบุการอนุมัตหิลักสูตรและก าหนดการเปิด 
การเรยีนการสอน โดยเลือกไฟล์ทีปุ่่ม “เรียกดู” ก่อน แล้วจึงคลิกท่ี “Upload เอกสารแนบ” 
    5.1 กรณีที่ต้องการตรวจสอบ/คัดลอก/ลบ/refresh/ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบ คลิกท่ีไฟล์ที่ต้องการแลว้เลือก
สัญลักษณ์ดา้นบนซ้ายของตาราง หรือคลิกขวาท่ีไฟล์แล้วเลือกหัวข้อท่ีต้องการ 

ข้อเสนอแนะ : 1) รายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัยที่แนบ ต้องประกอบด้วยข้อมลูรายชื่อผู้เขา้ร่วม   
ประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม วาระการพิจารณา และมติสภาที่อนุมตัิหลักสูตร 

 2) มติสภาที่แนบ ต้องมีการระบุวา่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรนี้ 

 
ภาพที่ 19 ภาพแสดงการแนบไฟล์มตสิภาวิชาชีพ (ถ้ามี) และมติสภามหาวิทยาลยัฯ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 

5.1 

5.1 
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1.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และ 1.4.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
                  1. วิชาเอก : กรณทีี่มีวิชาเอกให้เลือกวิชาเอกก่อนท่ีจะเลือกอาจารย์ 

      2. เลือกอาจารย ์: ค้นหารายช่ืออาจารย์จากระบบฐานข้อมูล CHECO และคลิก “” หน้าช่ืออาจารย์ที่
ต้องการ จากนั้นคลิกท่ี “ยืนยันการเลือกอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร” เพื่อเลือกอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร หรือ คลิกท่ี 
“ยืนยันการเลือกอาจารยป์ระจ าหลักสูตร” เพื่อเลือกอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

           2.1 การเพิ่มประวัติอาจารย ์: สามารถเพิ่มและแกไ้ขข้อมูลประวัติอาจารย์ โดยคลิกท่ี “เพิ่มประวัติ
อาจารย์” เมื่อเพิม่หรือแกไ้ขข้อมลูที่ต้องการแล้ว คลิกท่ี “Update” เพื่อบันทึก แล้วคลิกท่ี “ดึงรายช่ืออาจารย์ที่เพิ่มใหม่”  

              ข้อเสนอแนะ : ระบุจ านวน รายชื่อ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้ครบถ้วนและสอดคลอ้ง 
กับท่ีระบุใน มคอ.2 (อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ข้อ 9 และอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.2) 

 
ภาพที่ 20 ภาพแสดงการบันทึกข้อมูลอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

2.1 
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                   2.2 เมื่อเพิ่มข้อมลูอาจารย์แล้ว ให้คลิกที่ “More Info.” เพื่อตรวจสอบประวัติการศึกษาและผลงานทาง
วิชาการ โดยจะปรากฏหน้าจอดังภาพ ท้ังนี้ ให้เพิ่มเติม/แกไ้ข ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับข้อมูลใน มคอ.2 และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สป.อว. ก าหนดให้ครบถ้วน 

                           2.2.1 คลิกท่ี “  New” เพื่อเพ่ิมข้อมูลประวัตกิารศึกษา หรือข้อมลูผลงานทางวิชาการ เมื่อเพิ่ม
ข้อมูลแล้วคลิกท่ี “Update” เพื่อบันทึก   

                           2.2.2 คลิกที่ “  Edit” เพื่อแก้ไขข้อมูลประวตัิการศึกษา หรือข้อมลูผลงานทางวิชาการ เมื่อแก้ไข
ข้อมูลแล้วคลิกท่ี “Update” เพื่อบันทึก    

                           2.2.3 คลิกที่ “  Delete” เพื่อลบข้อมูลประวัติการศึกษา หรือข้อมลูผลงานทางวิชาการ  
           2.3 เมื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้คลิกท่ี “Update ข้อมูลจาก More Info.” เพื่ออัพเดทข้อมูลที่เพ่ิม
หรือแก้ไขไปแล้วในตารางข้อมูลทีบ่ันทึก 

ข้อเสนอแนะ : 1) ในช่องชื่อสถาบันที่จบการศึกษา หากอาจารย์ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
ขอให้ระบุชื่อประเทศของสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาต่อท้ายด้วย เช่น  

  San Francisco State University, USA 
 2) ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการควรระบุให้ครบถ้วนตามหลักการเขียน 

บรรณานุกรม 
 

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลกิท่ี “บันทึกส่วนที่ 1.4” 

                ภาพที่ 21 ภาพแสดงการแก้ไขเพิม่เตมิข้อมูลประวัตกิารศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 
 
 
 

2.2 

2.3 

2.2.1 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.3 
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ข้อ 1.5 ระบบจัดการศึกษา  
          1.5.1 ระบบการจัดการศึกษา : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 1.1 ระบบการจัดการศกึษาในหลักสูตรที่ใช้ใน
การเรยีนการสอน 
          1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน : เลือก “มี” หรือ “ไม่มี” ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 1.2 การจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน  

       -  กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยคัดลอกแผนการศึกษามาวาง 

                ข้อเสนอแนะ : ระบรุะยะเวลาในการจัดการเรยีนการสอนภาคฤดรู้อน ทั้งนี้ การก าหนดระยะเวลา 
    การศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในการศึกษาภาคฤดรู้อนต้องมีสดัส่วนเทียบเคยีงกันได ้
    กับการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และถูกต้อง   
    สอดคล้องกับ มคอ.2 
 

 

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลกิท่ี “บันทึกส่วนที่ 1.5”  

(การบันทึกส่วนท่ี 2 จะมีส่วนท่ี 1.4 -1.5 ถ้าส่วนใดบันทึกครบ ปุ่มดา้นข้างจะเปลีย่นจาก “ ”เป็น “ ”) 

 
           ภาพที่ 22 ภาพแสดงการเลือกระบบการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 
เมื่อคลิกที ่“ข้อมูลส่วนท่ี 3”แล้ว จะพบหน้าจอแสดง บันทึกข้อมูลสว่นท่ี 3 (คุณสมบัตผิู้เรยีน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1

 
 1.3 1.5.2

 
 1.3 
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5. ข้อมูลส่วนที่ 3 (คุณสมบัติผู้เรียน) ให้ระบุข้อมลูต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ดังนี ้

    ข้อ 1.6 ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้: Learning Outcomes)  
             1.6.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ 1.6.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ผลการพัฒนาการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน  
             1) เพิ่มหัวข้อ : เพิ่มหัวข้อผลการเรียนรู ้

2) คลิกท่ี “เพิ่มหัวข้อ”  

3) คลิกท่ี “ ” เพื่อเพ่ิมหัวข้อที่ต้องการด้านตา่ง ๆ 

4) คลิกท่ี “ ” เพื่อบันทึก เมื่อเพิ่มแล้วจะไปอยู่ใน list หัวข้อให้เลือก 
                 การเพิ่มข้อมูลผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน :  

1) คลิกท่ี “ ” เพื่อเพ่ิมข้อมูล  
2) เลือกหัวข้อผลการเรยีนรู้ (ตามที่ได้บันทึกในข้อ 5.1.1.1)  
3) ระบุเลขล าดับ เช่น 1.1 

    4) ระบุรายละเอียด ตามข้อมลูจาก มคอ.2 หมวดที่ 4 ข้อ 2 ผลการพัฒนาการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน  
โดยบันทึกแยกเป็นช่องละ 1 ข้อย่อย 

5) คลิกท่ี “ ” เพื่อบันทึก 

 
ภาพที่ 23 ภาพแสดงการบันทึกผลการเรียนรู ้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 
                       ภาพที่ 24 ภาพแสดงการบันทึกผลการเรยีนรู ้หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 

 

 

1.6.1

 
 1.3 

1.6.2

 
 1.3 
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- การบันทึก PLO (ถ้ามี) : (PLO หรือ Program-level Learning Outcomes ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสตูร คือ ความคาดหวังถึงพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมของผูเ้รียนทีเ่ป็นผลส าเร็จซึ่งแสดงออกถึงความรู้และความเข้าใจ  
ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูต้ลอดหลักสูตร) 

บันทึกข้อมูลโดยคลิกท่ี “ ” เพื่อเพ่ิมข้อมูล จากนั้นกรอกรายการ PLO/ เลือกพัฒนาการเรยีนรู้ แล้ว

คลิกท่ี “ ” เพื่อบันทึก (สามารถคลกิท่ี “Refresh” เพื่อแสดงตาราง) 

 
                      ภาพที่ 25 ภาพแสดงการบันทึก  PLO 
 
 

             1.6.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปกีารศึกษา : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 4 ข้อ 3 

สมรรถนะ (Competency) ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยคลิกท่ี “ ” เพื่อเพ่ิมข้อมูล จากนั้นกรอกปีท่ีและรายละเอียด 

แล้วคลิกท่ี “ ” เพื่อบันทึก 
                    ข้อเสนอแนะ : ควรระบุให้ชัดเจน ไมค่วรระบุเป็นความคาดหวังทั่วไปของทุกหลักสตูร 

 

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลกิท่ี “บันทึกส่วนที่ 1.6”  

 
   ภาพที่ 26 ภาพแสดงการบันทึกความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.3

 
 1.3 
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    ข้อ 1.7 คุณสมบัติผู้เรียน  
    1.7.1 คุณสมบัติผู้เรียน : ดูขอ้มูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 

 

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลกิท่ี “บันทึกส่วนที่ 1.7”  

 
   ภาพที่ 27 ภาพแสดงการบันทกึคุณสมบัติของผู้เรียน 

 
 ข้อ 1.8 จ านวนนิสิต 
               1.8.1 จ านวนนิสิต : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษา 

1) เลือกประเภทนิสิต  
2) กรอกจ านวนช้ันปี/ ปีการศึกษา  
3) เมื่อระบุจ านวนช้ันปีและปีการศึกษาแล้ว คลิกที่ “สร้างตาราง” 
4) กรอกข้อมูลในตารางที่สร้างให้ครบถ้วน แล้วคลิกท่ี “บันทึกจ านวนนิสิต” 
   ข้อเสนอแนะ : ตรวจสอบการแสดงผลตารางจากส่วนที่แสดงการบันทึกเป็นเปอร์เซ็นต์ในหน้าหลัก 

 
   ภาพที่ 28 ภาพแสดงการบันทกึจ านวนนิสิต 

 
 
 
 

 

1.7.1

 
 1.3 

1.8.1

 
 1.3 

1 
2 

4 

3 
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               1.8.2 รูปแบบการศึกษา : เลือกรูปแบบการศึกษาโดยดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา  
                       ข้อเสนอแนะ : กรณีที่มรีูปแบบการศึกษามากกว่า 1 รูปแบบ ให้คลิกเลือก “อื่น ๆ” แล้วเพิ่มข้อมลู 

       ในช่องว่าง และต้องระบุร้อยละของการเรียนแตล่ะรูปแบบใหชั้ดเจน 
               1.8.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน โดยให้ระบุ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบณัฑติเฉลี่ยต่อคนต่อป ี
 

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลกิท่ี “บันทึกส่วนที่ 1.8”  

 
ภาพที่ 29 ภาพแสดงการเลือกรูปแบบการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่อหวัต่อปี (สูงสุด) 

 
    ข้อ 1.9 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
               1.9.1 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 5 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
 

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลกิท่ี “บันทึกส่วนที่ 1.9”  

 
    ภาพที่ 30 ภาพแสดงการบันทกึเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

1.8.2

 
 1.3 

1.8.3

 
 1.3 

1.9.1

 
 1.3 
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  1.10 แนบไฟล์ 
          1.10.1 แนบไฟล์ : แนบไฟล์ (.pdf) มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์ทีม่ีการลงนาม  (กรณีที่ต้องการตรวจสอบ/คดัลอก/ลบ/
refresh/ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบ คลิกท่ีไฟล์ที่ต้องการแล้วเลือกสญัลกัษณ์ด้านบนซ้ายของตาราง หรือคลิกขวาท่ีไฟล์แล้วเลือก
หัวข้อท่ีต้องการ) 

          ข้อเสนอแนะ : 1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHECO และ มคอ.2 ให้สอดคล้องกัน  
     2) ตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวกใน มคอ.2 ให้ครบถ้วน เช่น ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสตูรให้ครบถ้วนทุกคน  กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดมิและปัจจุบัน  ตารางเปรียบเทียบ
รายวิชากับรายวิชาพื้นฐานของ มคอ.1 (ถ้ามี มคอ.1) 

     3) โปรดแนบเอกสารสญัญาจา้งอาจารย์ชาวต่างชาติไว้ในภาคผนวก (ถ้ามี) 
     4) ตรวจสอบความถูกต้องเรยีบร้อยของไฟล์ มคอ.2 ท่ีแนบ เช่น ไม่ควรมหีน้าซ้ าหรือ 
         มีรอยขีดเขียนแก้ไขข้อความในไฟล์เอกสาร 

 

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลกิท่ี “บันทึกส่วนที่ 1.10”  

 
          ภาพที่ 31 ภาพแสดงการแนบไฟล์ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.1

 
 1.3 
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เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะปรากฎหน้าจอดังภาพในหน้าหลัก  

 
ภาพที่ 32 ภาพแสดงหน้าจอดังภาพในหน้าหลัก 

 
1) ในหน้าหลักจะแสดงเปอร์เซ็นการบันทึกข้อมูลแตล่ะส่วน โดยสามารถคลิกปุ่ม “ส่วนท่ีแสดงเปอร์เซ็นต์ (%)”  
    เพื่อดูหน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดที่บันทึก 
2) สามารถคลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูแต่ละส่วนให้ถูกต้องครบถ้วน  
3) เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วน 100% ทั้ง 3 ส่วนแล้ว ระบบจะแสดงปุ่มคลิก ”ส่ง” ขึ้นมาให ้
4) เมื่อมีการกดส่งข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปท่ีหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย (ส านักงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา)   
    เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของข้อมูลและคลิกส่งไปท่ี สป.อว. ต่อไป 
5) เมื่อมีการคลิกส่งข้อมูลไปท่ี สป.อว แล้ว ระบบจะแสดงสถานะการส่ง ดังนี้ 
 

 
        ภาพที่ 33 ภาพแสดงสถานะการส่งหลักสตูรในระบบ CHECO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 
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หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม :  
ชื่อ – นามสกุล โทรศัพท์ หมายเหต ุ

นายพรนเรศ มูลเมืองแสน โทรศัพท์ 045-353125  
เบอร์ภายใน 3125 

หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานในภาพรวม 

นายวิชญธ์วัช ค าสุข โทรศัพท์ 045-353177  
เบอร์ภายใน 3177 

ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นางอรอุมา หลา่บรรเทา โทรศัพท์ 045-353127  
เบอร์ภายใน 3127 

ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์  
 

นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ โทรศัพท์ 045-353179  
เบอร์ภายใน 3179 

ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์  
 

นางสาวสุภาวดี จันทนุช โทรศัพท์ 045-353130  
เบอร์ภายใน 3130 

ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 
 

นางสาวธรสิรี ศรีจันทร ์ โทรศัพท์ 045-353125  
เบอร์ภายใน 3125 

ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข 
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บทที ่ 4 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 
จากการก ากับติดตาม ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: Checo) พบปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 
4.1  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค  แนวทางแก้ไข 
1. รายละเอียดข้อเสนอแนะในการบันทึกข้อมูล
จาก สป.อว. จะไม่สามารถสืบค้นได้ เมื่อมีการส่ง
ข้อมูลกลับไปท่ี สป.อว. แล้ว 

- ต้องมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอแนะจาก 
สป.อว. ทุกครั้ง ก่อนที่จะส่งกลับข้อมูลไปที่ สป.อว. 

2. ระบบ CHECO ยังมีการเปลี่ยนแปลงและไม่
เสถียร 

- ตรวจสอบหัวข้อการบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อให้
ทราบการเปลี่ยนแปลง 

3. ระบบ CHECO ยังไม่รองรับการบันทึกข้อมูล
หลักสูตร กรณีการปรับปรุงย่อยต่าง ๆ 

- ตรวจสอบและติดตามจาก สป.อว. อย่างสม่ าเสมอ  

4. ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล การแก้ไขเพ่ิมเติม
ตลอดจนการรับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO 
ยังมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด
ไว้ 

- ก ากับติดตามการบันทึก การแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตลอดจนการพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ 
CHECO  

   
4.2  ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการก ากับติดตาม การบันทึกข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา (CHECO) ให้มีการเริ่มด าเนินการเมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการเปิดหรือปรับปรุง
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเมื่อมีการส่งข้อมูลไป สป.อว. ในระบบ CHECO จะต้องมีการผ่าน
ตรวจสอบจากหลายฝ่าย ท าให้ใช้ระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังอาจมีการส่งกลับให้แก้ไขการบันทึกข้อมูล
ในระบบ หรือในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งจะท าให้แต่ละหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณารับทราบหลักสูตรมากขึ้นไปอีก ดังนั้น จึงควรตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
สอดคล้องตามเกณฑ์ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ สป.อว. และรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
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บรรณานุกรม 
 
 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. การปรับเปลี่ยนแนวทางการ 
 พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบ

จ า ก ส ภ า ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า .  http://www.mua.go.th/users/bhes/pdf/CHECO/0 4 -
Duty%20of%20CHE%20and%20Univ.pdf. 27 สิงหาคม 2563. 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. คู่มือการใช้งานระบบรับทราบ
หลักสูตร ระดับสถาบัน. http://202.44.139.57/checo/manualV1.4.pdf. 1 มิถุนายน 2563. 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. ระบบรับทราบหลักสูตร (ผลการ
พิจารณา).  http://202.44.139.57/checo/frm_addEDCurr.aspx. 30 มิถุนายน 2563. 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . คู่มือการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) ส าหรับสิทธิ์ผู้ใช้งานระดับคณะ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2560. 

บัณฑิต ทิพากร. โครงการอบรมการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามการจัดการศึกษาแบบ  
 Outcome-based Education (OBE) และมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์  Teaching 

Professional Standard Framework (PSF). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี, 2561. 
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ภาคผนวกที่ 1 
ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะบันทึกข้อมูลหลักสูตร 

ลงในระบบ CHECO สิทธิ์ผู้ใช้งานระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะบันทึกข้อมูลหลักสูตรลงในระบบ CHECO 

สิทธิ์ผู้ใช้งานระดับคณะ สังกัดคณะ………………………………. 

 
ที่  หลักสูตร : สาขาวิชา ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

ที่ท างาน 

เบอร์โทรศัพท์ 

มือถือ 

อีเมล 

ระดับปริญญา…….. 

1 หลักสตูร....................... : 

สาขาวิชา………………… 

หลักสตูรใหม/่ปรับปรุง  

พ.ศ. ............... 

     

 
 

หมายเหตุ : กรุณาตอบกลับโดยมหีนังสือน าส่งเพื่อเป็นหลักฐานรายช่ือผู้บันทึกข้อมูลหลักสูตร หากภายหน้ามีการเปลีย่นแปลงรายชื่อผูบ้ันทึกข้อมูลกรณุาท าหนังสือแจ้งเปลี่ยนช่ือผู้

บันทึก ทั้งนี้ ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณบดี หรือ ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ พร้อมแนบแบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้บันทึกข้อมูลในระบบ CHECO มายังส านักงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวกที่ 2 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่จะบันทึกข้อมูลหลกัสูตรลงในระบบ CHECO สิทธิ์ผู้ใช้งานระดับคณะ 
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แบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนรายช่ือผู้บันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO 

 

หลักสูตร .......................................................................... สาขาวิชา ............................................................... 

 หลักสูตรใหม่      หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ................  สังกัด ............................................................ 
 

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลหลักสูตรลงในระบบ CHECO 

โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่.........../.......... เมื่อวันที่ ....................................... (ถ้ามี)  

รายละเอียด เดิม เปลี่ยน 

ชื่อ - นามสกุล   

ต าแหน่ง   

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน   

เบอร์โทรศัพท์มือถือ   

อีเมล   
 

รหัสผู้ใช้งาน CHECO ที่ใช้อยู่ 

Username :   

 

                                                                                 ขอรับรองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อข้างต้น 

                                                                                .......................................................... ... 

                                                                               (.............................................................) 

                                                                        ต าแหน่ง คณบดีคณะ.......................................... 

                                                                                 วันที่ ...................................................... 

 

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้บันทึกข้อมูลหลักสูตร กรุณาท าหนังสือแจ้งเปลี่ยนช่ือผู้บันทึก      

ทั้งนี ้ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณบดี หรือ ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ พร้อมแนบแบบฟอรม์       

การแจ้งเปลีย่นรายช่ือผูบ้ันทึกข้อมูลในระบบ CHECO มายังส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
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ภาคผนวกที่ 3 
ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้ง Username และ Password ในการจัดท าข้อมูลหลักสูตร 

เข้าสู่ระบบ CHECO ระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

 

- ลบั – 

 
 

Username และ Password ในการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้อง 

ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ระดับคณะ 
 
 

 

ชื่อ- นามสกุล ……………………………………………..  

Username ……………………………………………..  

Password ……………………………………………..  

       
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

http://www.cheqa.mua.go.th/checo2/ 

 

ติดต่อสอบถามการใช้งานระบบ CHECO ได้ที่  
ชื่อ – นามสกลุ โทรศัพท์ หมายเหตุ 

นายพรนเรศ มูลเมืองแสน โทรศัพท์ 045-353125  
เบอร์ภายใน 3125 

หัวหน้าส านักงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานในภาพรวม 

นายวิชญ์ธวัช ค าสุข โทรศัพท์ 045-353177  
เบอร์ภายใน 3177 

ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะบริหารศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์ คณะนติิศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  
และคณะศลิปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์

นางอรอุมา หล่าบรรเทา โทรศัพท์ 045-353127  
เบอร์ภายใน 3127 

ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์  
 

นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาต ิ โทรศัพท์ 045-353179  
เบอร์ภายใน 3179 

ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์  
 

นางสาวสุภาวดี จันทนุช โทรศัพท์ 045-353130  
เบอร์ภายใน 3130 

ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
และคณะเภสัชศาสตร ์

นางสาวธรสริี ศรีจันทร ์ โทรศัพท์ 045-353125  
เบอร์ภายใน 3125 

ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์  
และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คู่มือการบันทึกข้อมูลหลักสูตร 
ในระบบ CHECO 
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ภาคผนวกที่ 4 
ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหลักสูตร  
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แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหลักสูตร 

ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHECO 

 

หลักสูตร ........................................................................ สาขาวิชา ........................................... ..................... 

 หลักสูตรใหม่  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .................  สังกัด ............................................ ..................... 

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558   

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ...../.......... วันที่ ................................................. ... 

 

ที่ รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 

ข้อมูลส่วนที่ 1 

1.1 สถานภาพหลักสูตร 

1 ระบุ (....) หลักสูตรใหม่ (....) หลักสูตรปรับปรุง เป็นไปตามที่ระบุ 

ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร  

   

2 ประเมินโดยใช้เกณฑ์ปี (....) 2548 (....) 2558 เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่มีการปรับปรุง 

   

3 รูปแบบการปรับปรุง  

(....) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 

(....) หลักสูตรปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง 

(....) หลักสูตรปรับปรุงแบบรวม 

(....) หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก 

   

4 ปรับปรุงจากหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร (สกอ. 14 หลัก) : …………………………………………….. 

ชื่อหลักสูตร : ……………………………………………..……………………….. 

สาขาวชิา : …………………………………………………………………….……. 

   

5 จ านวนปริญญา : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 5.5 การให้

ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   

6 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลยัอนุมัติการปรับปรุง : ระบุตรง

ตามที่รายงานสภามหาวทิยาลัยอนุมัติ 
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ที่ รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 

7 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน : ระบุตรงตามที่รายงานสภา

มหาวิทยาลยัอนุมัต ิ

   

8 หลักสูตรสังกัดคณะ : ระบุตรงตาม มคอ.2 รายละเอียดของ

หลักสูตร 

   

9 เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. : ............ ระบุ พ.ศ. ของหลักสูตรที่เปิดรับ
นักศึกษาคร้ังแรก (ดูจากรหัสหลักสูตร สกอ. 14 หลัก ใน 4 หลัก 
แรก จะบอก พ.ศ. ของหลักสูตรที่เร่ิมใช้) 

   

10 ปรับปรุงคร้ังสดุท้ายเมื่อปี พ.ศ. : ............ ระบุ พ.ศ. ของหลักสูตร 
ที่ปรับปรุงคร้ังล่าสุด ไมน่ับคร้ังนี้ 

   

11 ต้องการเปลี่ยนชื่อหรือไม่ (....) เปลี่ยน (....) ไม่เปลี่ยน :  
ชื่อปริญญาและสาขาเป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 2 ชื่อปริญญา
และสาขาวิชา 

   

12 ต้องการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษหรือไม่ (....) เปลี่ยน (....) ไม่เปลีย่น 
ชื่อปริญญาและสาขาเป็นไปตาม มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 2  
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

   

13 สถานที่จดัการเรียนการสอน : (....) Main Campus  
(....) สถานที่จัดการเรียนการสอนอ่ืน ๆ  เป็นไปตาม มคอ.2  
หมวด 1 ข้อ 10 สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตัง้หลัก   

   

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

14 รูปแบบ : รูปแบบของหลักสูตรเป็นไปตามที่ระบุใน มคอ.2 หมวด 1 
ข้อ 5.1 รูปแบบ 

   

ระดับและประเภท : ระบปุระเภทของหลักสูตรเป็นไปตาม มคอ.2 
หมวด 1 ข้อ 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

   

15 หลักเกณฑ์การเรียกชื่อ : ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดชื่อ
ปริญญาของ กกอ. หรือ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย 
ปริญญาในสาขาวชิา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 

   

16 ชื่อปริญญา : ชื่อปริญญาและสาขาเป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 1  
ข้อ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 
 

   



42 

 

 

ที่ รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 

1.3 โครงสร้างหลักสูตร 

17 วิชาเอก : เลือกว่ามีสาขาวชิาเอกหรือไม่ (....) มี  (....) ไม่มี  
เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 3 วิชาเอก  
(กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะไม่มีวิชาเอก) 

   

18 โครงสร้างหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :  
เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 4 
และ หมวด 3 ข้อ 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

   

19 ภาษาทีใช้ : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้  
(เกณฑ์ 2548) หรือ ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
(เกณฑ์ 2558) 

   

20 การรับเข้าศึกษา : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 5.3 การรับเข้า
ศึกษา (เกณฑ์ 2548) หรือ ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
(เกณฑ์ 2558) 

   

21 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน : (....) มี  (....) ไม่มี เป็นไปตาม มคอ.2 
หมวด 1 ข้อ 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน (เกณฑ์ 2548) หรือ 
ข้อ 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน (เกณฑ์ 2558)   

   

กรณีที่ระบุ “มี” มีการแนบไฟลแ์ล้ว    

22 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 1 
ข้อ 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา (เกณฑ์ 2548) หรือ 
ข้อ 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา (เกณฑ์ 2558) 

   

ข้อมูลส่วนที่ 2 

1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

23 ภาคเรียนที่ ........ ปี ........... วันที่เปิดภาคการศึกษา ........................ 
แนบรายงานมติสภามหาวิทยาลยัที่หลักสูตรได้รับการอนุมัติ 
: หน้าที่ระบุการอนุมัติหลักสูตรและก าหนดการเปิดการเรียน 
การสอน และหนา้ที่ระบุรายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

   

ไม่มีไฟล์มติสภาวชิาชีพ ส าหรับหลักสูตรประเภทปฏิบัติการที่ไม่มี
มติสภาวิชาชพี คลิกเลือกเพื่อไม่ให้ระบบเช็คการแนบไฟล์มตสิภา
วิชาชีพ 
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ที่ รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 

24 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร : ระบุข้อมูลครบถ้วนตาม มคอ.2 
หมวด 1 ข้อ 9 ชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
หมวด 3 ข้อ 3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวฒุิของอาจารย์ และ
เป็นไปตาม มคอ.2 ภาคผนวก ประวัติและผลงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน 

   

25 อาจารย์ประจ าหลักสูตร : ระบุข้อมูลครบถ้วนตาม มคอ.2 หมวด 3 
ข้อ 3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ และเป็นไปตาม 
มคอ.2 ภาคผนวก ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์ผูส้อน 

   

1.5 ระบบจัดการศึกษา 

26 ระบบการจัดการศึกษา : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 1.1 
ระบบการจัดการศึกษาในหลักสตูรที่ใช้ในการเรียนการสอน 

   

27 การจัดการศึกษาฤดูร้อน : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 1.2  
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   

กรณีที่มีการจัดการศึกษาฤดูร้อน มีการระบุแผนการศึกษา เปน็ไป
ตาม มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 3.1.5 แผนการศึกษา 

   

ข้อมูลส่วนที่ 3 

1.6 ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้: Learning Outcomes) 

28 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 4 
ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น (เพิ่มเติมส าหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการระบุการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน ใน มคอ.2 รวมเป็นตารางเดยีวกัน ระหว่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาเฉพาะ เพิ่มรายละเอียดครบตามที่ระบุในเลม่ มคอ.2) 

   

29 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 4 ข้อ 2 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (เพิ่มเติมส าหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่มีการระบุการพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแตล่ะดา้น  
ใน มคอ.2 รวมเป็นตารางเดียวกัน ระหว่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หมวดวิชาเฉพาะ เพิ่มรายละเอยีดครบตามทีร่ะบุในเล่ม มคอ.2) 

   

30 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา     

1.7 คุณสมบัติผู้เรียน 

31 คุณสมบัติผู้เรียน : เปน็ไปตาม มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา 
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ที่ รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 

1.8 จ านวนนิสิต 

32 จ านวนนสิิต : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 2.5 แผนการรับ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

   

33 รูปแบบการศึกษา : เปน็ไปตาม มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 2.7 ระบบ
การศึกษา 

   

34 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 3  
ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ขอ้ที่ 2.6.2 งบประมาณรายจา่ย 
ในหลักสูตร ระบุค่าใชจ้่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต (สูงสุด) 

   

1.9 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

35 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร : เป็นไปตาม มคอ.2 หมวด 
5 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

   

1.10 แนบไฟล์   

36 แนบไฟล์ : มีการแนบไฟล ์มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (.pdf) 
แนบไฟล์ มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์ทีม่ีการลงนาม (.pdf)  ไฟล์มติสภาที่
มีการลงนาม (.pdf) และ ไฟล์เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

 

ทั้งนี้  ได้แนบเอกสารหนา้จอการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังเอกสารแนบท้าย 
 

                                                                           ขอรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหลักสูตร 

                                                              ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และบันทึกในระบบ CHECO  

                                                                               ลงชื่อ ............................................................ 

                                                                                       ( .......................................................) 

                                                                                      ต าแหน่ง อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

                                                                             วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. ......... 
 

                                                                                ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร 

                                                                       ในระบบ CHECO แล้วมีความถูกต้องและครบถ้วน 

                                                                               ลงชื่อ ............................................................ 

                                                                                       ( .......................................................) 

                                                                             ต าแหน่ง คณบดีคณะ ........................................ 

                                                                             วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. ......... 
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----------------------------------------------------------- ส่วนของระดับมหาวิทยาลัย ------------------------------------------ 
 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผดิชอบ  
  ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ตรวจสอบแล้ว พบวา่ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง/ไมส่มบูรณ์  
       โดยมีรายละเอียด/ข้อเสนอแนะ ดังนี้..............................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
                                                                               ลงชื่อ ............................................................ 
                                                                                       ( .......................................................) 
                                                                                   ต าแหน่ง  นักวชิาการศกึษาปฏิบัติการ 
                                                                             วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. ......... 
 

2. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ตรวจสอบแล้ว พบวา่ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง/ไมส่มบูรณ์  
       โดยมีรายละเอียด/ข้อเสนอแนะ ดังนี้..............................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 
                                                                               ลงชื่อ ............................................................ 
                                                                                       ( .......................................................) 
                                                                           ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                                                                             วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. ......... 
 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 
                                                                               ลงชื่อ ............................................................ 
                                                                                       ( .......................................................) 
                                                                                   ต าแหน่ง  รองอธิการบดฝี่ายวชิาการ 
                                                                             วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. ......... 
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ภาคผนวกที่ 5 
การน าเสนอหลักสูตรที่มอีงค์กรวิชาชีพควบคุม 
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ภาคผนวกที่ 6 
สรุปข้อเสนอแนะจาก สป.อว. ในการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO  

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
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สรุปข้อเสนอแนะจาก สป.อว. ในการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO 

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 

 

บันทึกข้อมูลส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 

1.1 สถานภาพหลักสูตร 

- ให้ระบุวัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 และเอกสารมติสภา

มหาวิทยาลัยฯ ที่แนบ 

- หลักสูตรสังกัดคณะ โปรดระบุเฉพาะคณะ ไม่ต้องระบุชื่อมหาวิทยาลัย 

- ให้ระบุปีการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้เปิดสอน ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 6.2 

ทั้งนี้ ปีการศึกษาที่เปิดสอนกับปี พ.ศ. ที่ระบุหน้าปกหลักสูตรควรเป็นปี พ.ศ. เดียวกัน และต้องเปิดสอน

หลังจากสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติหลักสูตร 

- โปรดระบุปีการศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรนี้ครั้งล่าสุด ก่อนการปรับปรุงครั้งนี้ ให้สอดคล้องกับ มคอ.2  

ในส่วนของภาคผนวก ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับท่ีปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรสังกัดคณะ 

1.1.1 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) 

- โปรดระบุตามรูปแบบที่ถูกต้อง คือ หลักสูตร...... สาขาวิชา...... 

- กรณีหลักสูตรภาษาอังกฤษ โปรดระบุค าว่า “(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)” ไว้ท้ายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา 

- ไม่ควรใส่ชื่อมหาวิทยาลัยต่อท้ายชื่อหลักสูตร ในระบบ CHECO 

- ควรระบุชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาให้สอดคล้องกับมติสภามหาวิทยาลัยฯ และ มคอ.2 เช่น หลักสูตร.....

สาขาวิชา….. ไม่ควรระบุเป็น หลักสูตร......สาขา....... 

1.1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) 

- โปรดระบุตามรูปแบบที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ มคอ.2  

- กรณีหลักสูตรภาษาอังกฤษ โปรดระบุค าว่า “(English Program)” ไว้ท้ายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา 

1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
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1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 1.2.1 รูปแบบ 

 1.2.2 หลักเกณฑ์การเรียกชื่อ 

 1.2.3 ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) 

 1.2.4 ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 

 1.2.5 ชื่อย่อปริญญา (ภาษาไทย) 

 1.2.6 ชื่อย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 

- โปรดตรวจสอบชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 หน้า 1 

-   ในช่องชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต้องระบุวงเล็บชื่อสาขาวิชา 

เนื่องจากระบุไว้ในช่องชื่อสาขาวิชาแล้ว 

 1.2.7 ชื่อสาขาวิชา 

- โปรดระบุชื่อสาขาวิชา โดยไม่ต้องระบุค าว่า “สาขาวิชา” และ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

1.3 โครงสร้างหลักสูตร 

 1.3.1 วิชาเอก 

-  หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ควรระบุว่ามีวิชาเอก แต่จะเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่นักศึกษา

สนใจเลือกเข้าศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญในสาขานั้น 

 1.3.2 โครงสร้างหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

- โปรดตรวจสอบรายละเอียดในโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.2 และ มคอ.1 (ถ้ามี) 

- โปรดตรวจสอบรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาชีพและฝึกประสบการณ์ให้

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 9.2.4 ที่ระบุว่า วิชาเอกต้องมี

จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

 1.3.3 ภาษาที่ใช้ 

-   ระบุให้สอดคล้องกับ มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 1.3.4 การรับผู้เข้าศึกษา 

 1.3.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

- โปรดตรวจสอบและแนบ MOU ให้ครบตามท่ีระบุใน มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.4 

 1.3.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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บันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป 

1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.4.1 ก าหนดเปิดสอน  

- ให้ระบุวันเดือนปี และภาคเรียนที่เปิดสอน ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 6  

- มติสภาที่แนบต้องมีการระบุว่าสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตรนี้ 

- รายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่แนบต้องประกอบด้วยข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและ 

ไม่เข้าร่วมประชุม วาระการพิจารณา และมติสภาที่อนุมัติหลักสูตร  

- กรณีท่ีเป็นการประชุมวาระเวียนและไม่มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้แนบรายงานการประชุมที่มีการ

รับรองมติโดยวิธีการเวียนด้วย  

- ไม่ควรน าวันเดือนปีที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร มาระบุเป็นวันที่เปิดสอน 

1.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.4.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ปีที่จบ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ที่จบ และข้อมูลผลงานทางวิชาการท่ีอยู่ในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ ให้ครบถ้วนและสอดคล้อง 

กับท่ีระบุใน มคอ.2 

- ในช่องชื่อสถาบันที่จบการศึกษา หากอาจารย์ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ขอให้ระบุชื่อประเทศของ

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษาด้วย 

- โปรดระบุระดับคุณวุฒิของอาจารย์ให้ครบถ้วนทุกระดับ และสอดคล้องกับ มคอ.2 

- ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดและจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับ 

มคอ.2 (หมวดที่ 3 ข้อ 3.2) 

- โปรดตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการใน มคอ.2 ให้ตรงกับในระบบ CHECO 

- กรณีท่ีคุณวุฒิอาจารย์ไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน หากมีผลงานทางวิชาการที่ตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขอให้ระบุเพิ่มเติม โดยต้องเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
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- ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการควรระบุให้ครบถ้วนตามหลักการเขียนบรรณานุกรม ประกอบด้วย 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อวารสารที่เผยแพร่หรือรายงานการประชุมที่สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ ปีที่เผยแพร่ เดือนที่เผยแพร่ เลขหน้าที่ตีพิมพ์ 

- โปรดระบุข้อมูลเลขหน้าของรายงานการประชุมหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ที่มีการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ครบถ้วน  

- หากเป็นบทความในงานประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือเอกสาร รายงานการวิจัย ให้ระบุชื่อเจ้าของ

ผลงาน ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความ/ชื่อผลงาน ใน: ชื่องานประชุมวิชาการหรือชื่อรายงานการวิจัย  

ชื่อผู้จัดงานประชุมหรือชื่อผู้จัดท าโครงการวิจัย จังหวัด เลขหน้าเริ่มต้น - หน้าสุดท้ายที่ตีพิมพ์ 

- หากเปน็วารสารทางวิชาการให้ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อวารสารที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่ เดือน

ที่เผยแพร่ เลขหน้าที่ตีพิมพ์ 

- หากเป็นต าราให้ระบุชื่อสกุลของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์). ชื่อหนังสือหรือต ารา. (พิมพ์ครั้งที่). 

เมืองที่พิมพ์: โรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์. จ านวนหน้าที่ตีพิมพ์ 

- หากเป็นบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) นั้น นอกจากระบุวันเดือนปี และสถานที่จัดการประชุมวิชาการแล้ว โปรด

ระบุเลขหน้าที่ตีพิมพ์ด้วยเพื่อความครบถ้วนของข้อมูล 

1.5 ระบบจัดการศึกษา 

 1.5.1 ระบบการจัดการศึกษา 

 1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน 

- โปรดระบุระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนว่ากี่สัปดาห์ ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาการศึกษา

และจ านวนหน่วยกิตในการศึกษาภาคฤดูร้อนต้องมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาในภาคการศึกษา

ปกต ิซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และถูกต้องสอดคล้องกับ มคอ.2 

บันทึกข้อมูลส่วนที่ 3 

คุณสมบัติผู้เรียน 

1.6 ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้: Learning Outcomes) 

 1.6.1 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

-   กรณีท่ีหลักสูตรมีการบูรณาการผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

เข้าด้วยกัน โดยการจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 
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ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา

เฉพาะเพียงชุดเดียว ดังนั้นการระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ

ในระบบ CHECO ควรระบุให้เหมือนกัน 

 1.6.2 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ 

-   ตรวจสอบผลการเรียนรู้แต่ละด้านในหมวดวิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับ มคอ.2  

-   กรณีท่ีหลักสูตรมีการบูรณาการผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

เข้าด้วยกัน โดยการจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา

เฉพาะเพียงชุดเดียว ดังนั้นการระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ

ในระบบ CHECO ควรระบุให้เหมือนกัน 

 1.6.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (โดยเฉพาะหลักสูตรที่เริ่ม

ด าเนินการในปี 2561 เป็นต้นไป) 

- ควรระบุเพื่อให้ผู้เรียนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบได้ว่า เมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปี

แล้ว ได้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรระบุไว้หรือไม่ ส าหรับเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรได้น าไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป เพ่ือเป็นประโยชน์ของนักศึกษาท่ีจะเลือก

เข้าศึกษา 

- ควรระบุให้ชัดเจน ไม่ควรระบุเป็นความคาดหวังทั่วไปของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

1.7 คุณสมบัติผู้เรียน 

- โปรดระบุให้ถูกต้องสอดคล้องตามข้อบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คือ “จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา” หรือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คือ 

“จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก และมีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 

1.8 จ านวนนิสิต 

 1.8.1 จ านวนนิสิต 

-   โปรดระบุปีการศึกษา จ านวนนักศึกษารวมในแต่ละปี และจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบให้ครบถ้วน 

และสอดคล้องกับ มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.5 และมติสภามหาวิทยาลัยฯ 
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-   ควรมีเพียง 1 ตารางตามเอกสาร มคอ.2 ตัดตารางที่ไม่เกี่ยวข้องออก (ตรวจสอบการแสดงผลตาราง 

จากส่วนที่แสดงการบันทึกเป็นเปอร์เซ็นต์ในหน้าหลัก) 

 1.8.2 รูปแบบการศึกษา 

-   กรณีท่ีมีรูปแบบการศึกษามากกว่า 1 รูปแบบ ให้คลิกเลือก “อ่ืน ๆ” แล้วเพ่ิมข้อมูลในช่องว่าง และต้อง

ระบุร้อยละของการเรียนรูปแบบต่าง ๆ ให้ชัดเจน 

 1.8.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัว ต่อปี (สูงสุด) 

-   โปรดตรวจสอบให้สอดคล้องกับ มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

1.9 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1.9.1 เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

- โปรดระบุให้ถูกต้องสอดคล้องตามข้อบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คือ ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และ

ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

1.10 แนบไฟล์ 

 1.10.1 แนบไฟล์ (ไฟล์ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร) 

-   ระบุปี พ.ศ. หน้าปกให้ตรงตามปีที่เริ่มใช้หลักสูตร และตรงกับระบบ CHECO 

- โปรดระบุชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร กรณี 

มีวงเล็บสาขาวิชาต่อท้าย ต้องใส่ให้ครบทุกแบบ 

- หมวดที่ 1 ข้อ 3 เนื่องจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีวิชาเอก จึงไม่ควรระบุวิชาเอก แต่จะเป็นความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่นักศึกษาสนใจเลือกเข้าศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญในสาขา

นั้น 

- หมวดที่ 1 ข้อ 6 กรณีท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีการรับรองมติเป็นวาระเวียน ให้ระบุ 

- หมวดที่ 1 ข้อ 7 โปรดระบุเป็น การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน..….. โดยให้ระบุ 

ปีการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าว ไม่น้อยกว่าครึ่งรอบของหลักสูตร 

- หมวดที่ 3 ข้อ 3.2 กรณีท่ีมีวิชาเอกให้แยกอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนตามวิชาเอกให้

ชัดเจน 

- หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ควรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 
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4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

- หมวดที่ 7 ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ย่อยในแต่ละตัวบ่งชี้จะสามารถรายงานผล 

การด าเนินงานได้ตั้งแต่ปีการศึกษาใด เช่น ในตัวบ่งชี้ย่อยข้อที่ 2.1 2.2 5.2 และข้อ 5.3 (ใช้เป็นผล 

การด าเนินงานเฉพาะเล่มหลักสูตรนั้น ๆ) 

-   หมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2 ขอให้ระบุ

ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 8 และ 9 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งระบุ 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน และ 9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHECO และ มคอ.2 ให้สอดคล้องกัน  

- ตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวกให้ครบถ้วน เช่น ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกคน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

เดิมและปัจจุบัน ตารางเปรียบเทียบรายวิชากับรายวิชาพ้ืนฐานของ มคอ.1 (ถ้ามี มคอ.1) 

- โปรดแนบเอกสารสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติไว้ในภาคผนวก (ถ้ามี) 

- กรุณาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของไฟล์ มคอ.2 ที่แนบ เช่น ไม่ควรมีหน้าซ้ าหรือมีรอยขีดเขียน

แก้ไขข้อความในไฟล์เอกสาร 
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