
 
1 ระบบOPENTQF 

ผู้ดูแลระบบสถาบันพระบรมราชนก  

1. ผู้ดูแลระบบสถาบันพระบรมราชนก 
1.1. หน้าที่ของผู้ดูแลระบบสถาบันพระบรมราชนก 

1.1.1.  ตรวจสอบกราฟต่างๆ 

 
รูปที่ 1 หน้าแรกผู้ดูแลระบบสถาบันพระบรมราชนก 

 
1.1.2. ดูรายงานหลักสูตร 

 

รูปที่ 2 หน้าแรกผู้ดูแลระบบสถาบันพระบรมราชนก 

 

1.1.3. ส่วนเมนู 

 

กราฟแสดงข้อมูลสถิติต่างๆ 
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รูปที่ 3 เมนผูู้ดูแลระบบสถาบันพระบรมราชนก 

 

1.1.4. ข้อมูลพื้นฐาน 

 

รูปที่ 4 หน้าข้อมูลพื้นฐาน 

 

รูปที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน มคอ.2 

แสดงเมนูของผู้ดูแลระบบสถาบันพระบรมราชนก 

เพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน 

จัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.2 
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รูปที่ 6 ข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 

 

รูปที่ 7 ข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 

 

  

จัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 

จัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 
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ผู้ดูแลระบบประจ าวิทยาลัย  

2. ผู้ดูแลระบบประจ าวิทยาลัย 
2.1. หน้าที่ของผู้ดูแลระบบประจ าวิทยาลัย 

2.1.1.  ตรวจสอบกราฟต่างๆ 

 

รูปที่ 8 หน้าแรกผู้ดูแลระบบประจ าวิทยาลัย 

 
รูปที่ 9 กราฟแสดงความคืบหน้าของ มคอ.3 ที่มีความคืบหน้ามากที่สุด 5 อันดับแรก 

กราฟแสดงข้อมูลสถิติต่างๆ 
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รูปที่ 10 กราฟแสดงหลักสูตรที่รอการปรับปรุง 

2.1.2.  ส่วนของเมนู 

 
รูปที่ 11 เมนูของผู้ดูแลระบบประจ าวิทยาลัย 

  

แสดงเมนูของผู้ดูแลระบบประจ าวิทยาลัย 
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2.1.3.  ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

 
รูปที่ 12 หน้าข้อมูลพื้นฐาน 

  

จัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.2 

จัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 

จัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 

เพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน 
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2.1.4.  รายวิชา 

 

รูปที่ 13 หน้ารายวิชา 
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2.1.5.  หลักสูตรในวิทยาลัย 

 

รูปที่ 14 หน้าหลักสูตรในวิทยาลัย 
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2.2. ขั้นตอนการท างานของข้อมูลพื้นฐาน 
2.2.1. กลุ่มวิชา/หมวดวิชา 

2.2.1.1. การเพ่ิมข้อมูลกลุ่มวิชา/หมวดวิชา 

 
รูปที่ 15 การเพ่ิมข้อมูลกลุ่มวิชา/หมวดวิชา (1) 

 
รูปที่ 16 การเพ่ิมข้อมูลกลุ่มวิชา/หมวดวิชา (2) 

1.คลิกที่ไอคอน 

3.คลิกบันทึก 

2.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 17 แสดงการบันทึกของกลุ่มวิชา/หมวดวิชา 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน :: กลุ่มวิชา/หมวดวิชา 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: กลุ่มวิชา/หมวดวิชา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: กลุ่มวิชา/หมวดวิชา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ประเภทเงื่อนไข ส าหรับเลือกประเภทเงื่อนไข หมวดวิชา - กลุ่มวิชา/หน่วย 

ชื่อหมวด/กลุ่ม(ไทย) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อหมวด/กลุ่ม (ภาษาไทย) 

ชื่อหมวด/กลุ่ม(อังกฤษ) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อหมวด/กลุ่ม (ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อย่อหมวด/กลุ่ม(ไทย) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อย่อหมวด/กลุ่ม (ภาษาไทย) 

ชื่อย่อหมวด/กลุ่ม(อังกฤษ) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อย่อหมวด/กลุ่ม (ภาษาอังกฤษ) 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกไอคอนกลุ่มวิชา/หมวดวิชา  
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลของกลุ่มวิชา/หมวดวิชา 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

4.บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
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2.2.1.2. การแก้ไขข้อมูลกลุ่มวิชา/หมวดวิชา 

 
รูปที่ 18 แก้ไขข้อมูลกลุ่มวิชา/หมวดวิชา 

 
รูปที่ 19 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

2.คลิกปุ่ม
แก้ไข 

1.คลิกเพื่อ
แก้ไขข้อมูล 
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รูปที่ 20 ส่วนที่แก้ไขข้อมูลกลุ่มวิชา/หมวดวิชา 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของกลุ่มวิชา/หมวดวิชา 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลกลุ่มวิชา/หมวดวิชา 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
 

2.2.1.3. การค้นหาข้อมูลกลุ่มวิชา/หมวดวิชา 

 
รูปที่ 21 ค้นหากลุ่มวิชา/หมวดวิชา 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.ค้นหา 
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ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกค าท่ีต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตารางข้างล่าง 

2.2.2.  วุฒิการศึกษา 
2.2.2.1. การเพ่ิมข้อมูลวุฒิการศึกษา 

 
รูปที่ 22 การเพ่ิมข้อมูลวุฒิการศึกษา 

 
รูปที่ 23 การเพ่ิมข้อมูลวุฒิการศึกษา  

3.คลิกบันทึก 

2.กรอกข้อมูล 

1.คลิกที่
ไอคอน 
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รูปที่ 24 แสดงการบันทึกของวุฒิการศึกษา 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน :: วุฒิการศึกษา 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: วุฒิการศึกษา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: วุฒิการศึกษา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อวุฒิการศึกษา(ไทย) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อวุฒิการศึกษา(ภาษาไทย) 

ชื่อวุฒิการศึกษา(อังกฤษ) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อวุฒิการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา(ไทย) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อย่อวุฒิการศึกษา(ภาษาไทย) 

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา(อังกฤษ) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อย่อวุฒิการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) 

ระดับการศึกษา ส าหรับเลือกระดับการศึกษาสามารถค้นหาในช่องได้ 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกไอคอนวุฒิการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลของวุฒิการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

 

4.บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
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2.2.2.2. การแก้ไขข้อมูลวุฒิการศึกษา 

 
รูปที่ 25 แก้ไขข้อมูลวุฒิการศึกษา 

 
รูปที่ 26 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

 
รูปที่ 27 ส่วนที่แก้ไขข้อวุฒิการศึกษา 

2.คลิกแก้ไข 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.คลิกเพื่อ
แก้ไขข้อมูล 
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ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของวุฒิการศึกษาดังรูปที่ 17 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลวุฒิการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
 

2.2.2.3. การค้นหาข้อมูลวุฒิการศึกษา 

 
รูปที่ 28 ค้นหาวุฒิการศึกษา 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกค าท่ีต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตารางข้างล่าง 
 

2.2.3.  วิทยาลัย/คณะ 
2.2.3.1. การเพ่ิมข้อมูลวิทยาลัย/คณะ 

 
รูปที่ 29 การเพ่ิมข้อมูลวิทยาลัย/คณะ (1) 

1.คลิกที่
ไอคอน 

1.ค้นหา 
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รูปที่ 30 การเพ่ิมข้อมูลวิทยาลัย/คณะ (2) 

 
รูปที่ 31 แสดงการบันทึกข้อมูลวิทยาลัย/คณะ 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน :: วิทยาลัย/คณะ 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: วิทยาลัย/คณะ สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 3  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: วิทยาลัย/คณะ 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อวิทยาลัย/คณะ(ไทย) ส าหรับกรอกชื่อวิทยาลัย/คณะ(ภาษาไทย) 

ชื่อวิทยาลัย/คณะ(อังกฤษ) ส าหรับกรอกชื่อวิทยาลัย/คณะ(ภาษาอังกฤษ) 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกไอคอนวิทยาลัย/คณะ  
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลของวิทยาลัย/คณะ 

2.กรอกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 

4.บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
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ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

2.2.3.2. การแก้ไขข้อมูลวิทยาลัย/คณะ 

 
รูปที่ 32 แก้ไขข้อมูลวิทยาลัย/คณะ 

 
รูปที่ 33 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

 
รูปที่ 34 ส่วนที่แก้ไขข้อมูลวิทยาลัย/คณะ 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของวิทยาลัย/คณะ 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลวิทยาลัย/คณะ 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2.คลิกปุ่มแก้ไข 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.คลิกเพื่อ
แก้ไขข้อมูล 
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2.2.3.3. การค้นหาข้อมูลวิทยาลัย/คณะ 

 
รูปที่ 35 ค้นหากลุ่มวิชา/หมวดวิชา 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกค าท่ีต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตารางข้างล่าง 

 

2.2.4.  สถาบันอุดมศึกษา 
2.2.4.1. การเพ่ิมข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 

 
รูปที่ 36 สถาบันอุดมศึกษา 

1.ค้นหา 

1.คลิกที่
ไอคอน 
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รูปที่ 37 การเพ่ิมข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 

2.กรอกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 
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รูปที่ 38 แสดงการบันทึกสถาบันอุดมศึกษา 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน :: สถาบันอุดมศึกษา 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: สถาบันอุดมศึกษา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: สถาบันอุดมศึกษา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา(ไทย) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อสถาบันอุกดมศึกษา(ภาษาไทย) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา(อังกฤษ) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อสถาบันอุกดมศึกษา(ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อย่อสถาบันอุดมศึกษา(ไทย) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อย่อสถาบันอุกดมศึกษา(ภาษาไทย) 

ชื่อย่อสถาบันอุดมศึกษา(อังกฤษ) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อย่อสถาบันอุกดมศึกษา(ภาษาอังกฤษ) 

ที่อยู่ ส าหรับกรอกข้อมูลที่อยู่ 

เบอร์โทรติดต่อ ส าหรับกรอกเบอร์โทรติดต่อ 

วิทยาเขต ส าหรับเลือกวิทยาเขต 

สถาบันสมทบ (ถ้าม)ี ส าหรับกรอกชื่อสถาบันสมทบ(ถ้ามี) 

 

 

 

 

4.บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกไอคอนสถาบันอุดมศึกษา  
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4. ระบบแสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

2.2.4.2. การแก้ไขข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 

 
รูปที่ 39 แก้ไขข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 

 
รูปที่ 40 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

2.คลิกปุ่ม
แก้ไข 

1.คลิกเพื่อ
แก้ไขข้อมูล 
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รูปที่ 41 ส่วนที่แก้ไขข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
 

 

 

 

 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 
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2.2.4.3. การค้นหาข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 

 
รูปที่ 42 ค้นหาสถาบันอุดมศึกษา 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกค าท่ีต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตารางข้างล่าง 

 

2.2.5.  สาขา 
2.2.5.1. การเพ่ิมข้อมูลสาขา 

 
รูปที่ 43 สาขา 

 

1.ค้นหา 

1.คลิกที่
ไอคอน 
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รูปที่ 44 การเพ่ิมข้อมูลสาขา 

 
รูปที่ 45 แสดงการบันทึกข้อมูลสาขา 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน :: สาขา 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: สาขา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 5  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: สาขา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อสาขา (ไทย) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อสาขา (ภาษาไทย) 

ชื่อสาขา (อังกฤษ) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อสาขา (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

2.กรอกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 

4.บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกไอคอนสาขา  
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลของสาขา 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 
 

2.2.5.2. การแก้ไขข้อมูลสาขา 

 
รูปที่ 46 แก้ไขข้อมูลสาขา 

 
รูปที่ 47 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

2.คลิกปุ่มแก้ไข 

1.คลิกเพื่อ
แก้ไขข้อมูล 
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รูปที่ 48 ส่วนที่แก้ไขข้อมูลสาขา 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของสาขา 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลสาขา 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
 

2.2.5.3. การค้นหาข้อมูลสาขา 

 
รูปที่ 49 ค้นหาสาขา 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกค าท่ีต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตารางข้างล่าง 

 

 

 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.ค้นหา 
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2.2.6.  สาขาวิชา 
2.2.6.1. การเพ่ิมข้อมูลสาขาวิชา 

 
รูปที่ 50 สาขาวิชา 

 
รูปที่ 51 การเพ่ิมข้อมูลสาขาวิชา 

2.กรอกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 

 

1.คลิกที่
ไอคอน 
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รูปที่ 52 แสดงการบันทึกของสาขาวิชา 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน :: สาขาวิชา 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: สาขาวิชา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 6  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: สาขาวิชา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อสาขาวิชา(ไทย) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อสาขาวิชา(ภาษาไทย) 

ชื่อสาขาวิชา(อังกฤษ) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อสาขาวิชา(ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อย่อ(ไทย) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อย่อสาขาวิชา(ภาษาไทย) 

ชื่อย่อ(อังกฤษ) ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อย่อสาขาวิชา(ภาษาอังกฤษ) 

อยู่ในสาขา ส าหรับเลือกสาขาสามารถค้นหาในช่องได้ 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกไอคอนสาขา 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลของสาขา 
 

4.บันทึกข้อมูล
เรียนร้อยแล้ว 
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ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

2.2.6.2. การแก้ไขข้อมูลสาขาวิชา 

 
รูปที่ 53 แก้ไขข้อมูลสาขาวิชา 

 
รูปที่ 54 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

2.คลิกปุ่มแก้ไข 

1.คลิกเพื่อแก้ไข
ข้อมูล 
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รูปที่ 55 ส่วนที่แก้ไขข้อมูลสาขาวิชา 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของสาขาวิชา 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลสาขาวิชา 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
 

2.2.6.3. การค้นหาข้อมูลสาขาวิชา 

 
รูปที่ 56 ค้นหาสาขาวิชา 

 

 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.ค้นหา 
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ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1.กรอกค าที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตาราง ข้างล่าง 

 

2.2.7.  มหาวิทยาลัยสมทบ 
2.2.7.1. การเพ่ิมข้อมูลมหาวิทยาลัยสมทบ 

 
รูปที่ 57 มหาวิทยาลัยสมทบ 

 
รูปที่ 58 การเพ่ิมข้อมูลมหาวิทยาลัยสมทบ 

1.คลิกที่
ไอคอน 

2.กรอกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 
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รูปที่ 59 แสดงการบันทึกของมหาวิทยาลัยสมทบ 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน :: มหาวิทยาลัยสมทบ 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: มหาวิทยาลัยสมทบ สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 7  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลพื้นฐาน :: มหาวิทยาลัยสมทบ 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อมหาวิทยาลัยสมทบ(ไทย) ส าหรับกรอกชื่อมหาวิทยาลัยสมทบ(ภาษาไทย) 

ชื่อมหาวิทยาลัยสมทบ
(อังกฤษ) 

ส าหรับกรอกชื่อมหาวิทยาลัยสมทบ(ภาษาอังกฤษ) 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกไอคอนมหาวิทยาลัยสมทบ 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลมหาวิทยาลัยสมทบ 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะแสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

 

 

 

 

4.บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
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2.2.7.2. การแก้ไขข้อมูลมหาวิทยาลัยสมทบ 

  
รูปที่ 60 แก้ไขข้อมูลมหาวิทยาลัยสมทบ 

 
รูปที่ 61 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

 
รูปที่ 62 ส่วนที่แก้ไขข้อมูลมหาวิทยาลัยสมทบ 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของมหาวิทยาลัยสมทบ 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลมหาวิทยาลัยสมทบ 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
 
 

2.คลิกปุ่ม
แก้ไข 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.คลิกเพื่อ
แก้ไขข้อมูล 
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2.2.7.3. การค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยสมทบ 

 
รูปที่ 63 ค้นหามหาวิทยาลัยสมทบ 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกค าท่ีต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตารางข้างล่าง 
 

  

1.ค้นหา 
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2.3. ขั้นตอนการบันทึกจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.2 
2.3.1.  จัดการวุฒิการศึกษา 

2.3.1.1. การเพ่ิมข้อมูลจัดการวุฒิการศึกษา 

 
รูปที่ 64 จัดการวุฒิการศึกษา 

 
รูปที่ 65 การจัดการข้อมูลวุฒิการศึกษา 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน :: วุฒิการศึกษา 

 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน :: วุฒิการศึกษา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 8  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน :: วุฒิการศึกษา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อวุฒิการศึกษา ส าหรับเลือกชื่อวุฒิการศึกษาสามารถค้นหาในช่องได้ 

ชื่อสาขา ส าหรับเลือกชื่อสาขาสามารถค้นหาในช่องได้ 

 

 

 

1.คลิกที่
ไอคอน 

 

2.เลือกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกท่ีไอคอนวุฒิการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2. เลือกข้อมูลของวุฒิการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
 

2.3.1.2. การค้นหาข้อมูลจัดการวุฒิการศึกษา 

 
รูปที่ 66 ค้นหาการจัดการวุฒิการศึกษา 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกค าท่ีต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตาราข้างล่าง 
 

2.3.2.  จัดการวิทยาลัย/คณะ 
2.3.2.1. การเพ่ิมข้อมูลจัดการวิทยาลัย/คณะ 

 
รูปที่ 67 จัดการวิทยาลัย/คณะ 

1.คลิกที่
ไอคอน 
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รูปที่ 68 การจัดการข้อมูลวิทยาลัย/คณะ 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน :: วิทยาลัย/คณะ 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน :: วิทยาลัย/คณะ สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 9  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน :: วิทยาลัย/คณะ 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อคณะ ส าหรับเลือกชื่อคณะสามารถค้นหาในช่องได้ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับเลือกชื่อสถาบันอุดมศึกษาสามารถค้นหาในช่องได้ 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกท่ีไอคอนวุฒิการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2. เลือกข้อมูลของวิทยาลัย/คณะ 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2.3.2.2. การค้นหาข้อมูลจัดการวิทยาลัย/คณะ 

 
รูปที่ 69 ค้นหาการจัดการวิทยาลัย/คณะ 

 

2.เลือกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 

1.ค้นหา 
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ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกค าท่ีต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตารางข้างล่าง 
 

2.3.3. จัดการสาขา 
2.3.3.1. การเพ่ิมข้อมูลจัดการสาขา 

 
รูปที่ 70 จัดการวิทยาลัย/คณะ 

 
รูปที่ 71 การจัดการข้อมูลสาขา 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน :: สาขา 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน :: สาขา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 10  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน :: สาขา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อสาขา ส าหรับเลือกชื่อสาขาสามารถค้นหาในช่องได้ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับเลือกชื่อสถาบันอุดมศึกษาสามารถค้นหาในช่องได้ 

 

 

 

2.เลือกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 

1.คลิกที่
ไอคอน 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกท่ีไอคอนจัดการสาขา 
ขั้นตอนที่ 2. เลือกข้อมูลของสาขา 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2.3.3.2. การค้นหาข้อมูลจัดการสาขา 

 
รูปที่ 72 ค้นหาการจัดการสาขา 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกค าท่ีต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตารางข้างล่าง 

  

1.ค้นหา 
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2.4. ขั้นตอนการบันทึกจักการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 
2.4.1.  จัดการวิธีการสอน 

2.4.1.1. การเพ่ิมข้อมูลจัดการวิธีการสอน 

 

รูปที่ 73 วิธีการสอน 

  

รูปที่ 74 เพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐานวิธีการสอน 

 
รูปที่ 75 แสดงการบันทึกวิธีการสอน 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 :: วิธีการสอน 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน  มคอ.3 :: วิธีการสอน สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 11  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 :: วิธีการสอน 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อวิธีการสอน ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อวิธีการสอน 

2.กรอกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 

4.บันทึกข้อมูล
เรียนร้อยแล้ว 

1.คลิกที่
ไอคอน 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกท่ีไอคอนวิธีการสอน 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลวิธีการสอน 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

2.4.1.2. การแก้ไขข้อมูลจัดการวิธีการสอน 

 

รูปที่ 76 แก้ไขข้อมูลวิธีการสอน 

 

รูปที่ 77 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

2.คลิกปุ่มแก้ไข 

1.คลิกเพื่อแก้ไข
ข้อมูล 
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รูปที่ 78 ส่วนที่แก้ไขวิธีการสอน 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของวิธีการสอน  
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลวิธีการสอน 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2.4.1.3. การค้นหาข้อมูลจัดการวิธีการสอน 

 
รูปที่ 79 ค้นหาวิธีการสอน 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1.กรอกค าที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตาราง ข้างล่าง 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.ค้นหา 
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2.4.2. จัดการสื่อการสอน 
2.4.2.1.  การเพ่ิมข้อมูลสื่อการสอน 

 
รูปที่ 80 สื่อการสอน 

 

 
รูปที่ 81 เพ่ิมสื่อการเรียนการสอน 

 

 
รูปที่ 82 แสดงการบันทึกสื่อการเรียนการสอน 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 :: สื่อการสอน 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน  มคอ.3 :: สื่อการสอน สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 12  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 :: สื่อการสอน 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อส่ือการเรียนการสอน ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อสื่อการเรียนการสอน 

1.คลิกที่
ไอคอน 

2.กรอกข้อมูล 

3.บันทึก 

4.บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกท่ีไอคอนสื่อการสอน  
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลสื่อการสอน 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

2.4.2.2. การแก้ไขข้อมูลสื่อการสอน 

 

รูปที่ 83 แก้ไขข้อมูลสื่อการสอน 

 
รูปที่ 84 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

 
รูปที่ 85 ส่วนที่แก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1.คลิกเพื่อแก้ไข
ข้อมูล 

2.คลิกปุ่มแก้ไข 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 
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ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของสื่อการสอน ดังรูปที่ 83 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลสื่อการสอน 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2.4.2.3. การค้นหาชื่อสื่อการเรียนการสอน 

 
รูปที่ 86 ค้นหาสื่อการสอน 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1.กรอกค าที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตาราง ข้างล่าง 

2.4.3.จัดการข้อมูลเครื่องมือประเมิน 
2.4.3.1.  การเพ่ิมข้อมูลเครื่องมือประเมิน 

 
รูปที่ 87 เครื่องมือประเมิน 

 

 

1.ค้นหา 

1.คลิกที่
ไอคอน 

2.เลือกข้อมูล 

4.บันทึก 

3.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 88 เพ่ิมข้อมูลเครื่องมือประเมิน 
 

 
รูปที่ 89 แสดงการบันทึกเครื่องมือประเมิน 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 :: เครื่องมือประเมิน 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 :: เครื่องมือประเมิน สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 13  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 :: เครื่องมือประเมิน 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ด้านใน 
Curriculummaping 

ส าหรับกรอกข้อมูลด้านใน Curriculummaping 

ชื่อเครื่องมือประเมิน ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อเครื่องมือประเมิน 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกท่ีไอคอนเครื่องมือประเมิน  
ขั้นตอนที่ 2. เลือกข้อมูลด้านใน Curriculummaping 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลเครื่องมือประเมิน 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 5. ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

2.4.3.2. การแก้ไขข้อมูลเครื่องมือประเมิน 

5.บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
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รูปที่ 90 แก้ไขข้อมูลเครื่องมือประเมิน 

 
รูปที่ 91 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

 
รูปที่ 92 ส่วนที่แก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของเครื่องมือประเมิน  
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลเครื่องมือประเมิน 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2.4.3.3. การค้นหาชื่อเครื่องมือประเมิน 

1.คลิกเพื่อแก้ไข
ข้อมูล 

2.คลิกปุ่มแก้ไข 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.ค้นหา 
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รูปที่ 93 ค้นหาเครื่องมือประเมิน 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1.กรอกค าที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตาราง ข้างล่าง 

2.4.4.จัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.4.4.1.  การเพ่ิมข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
รูปที่ 94 กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
รูปที่ 95 เพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

1.คลิกที่
ไอคอน 

2.กรอกข้อมูล 

3.บันทึก 

4.บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
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รูปที่ 96 แสดงการบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 :: กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 :: กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถ

แสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 14  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 :: สื่อการสอน 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อกิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกท่ีไอคอนกิจกรรมการเรียนการสอน  
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน  
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

2.4.4.2. การแก้ไขข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

1.คลิกเพื่อแก้ไข
ข้อมูล 
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รูปที่ 97 แก้ไขข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
รูปที่ 98 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

 
รูปที่ 99 ส่วนที่แก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2.4.4.3. การค้นหาชื่อกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
รูปที่ 100 ค้นหากิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1.กรอกค าที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตาราง ข้างล่าง 

2.คลิกปุ่มแก้ไข 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.ค้นหา 
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2.5. ขั้นตอนการบันทึกจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 
2.5.1.  วิธีการสอน 

2.5.1.1. การเพ่ิมข้อมูลจัดการวิธีการสอน 

 
รูปที่ 101 วิธีการสอน 

 
รูปที่ 102 เพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐานวิธีการสอน 

 
รูปที่ 103 แสดงการบันทึกวิธีการสอน 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 :: วิธีการสอน 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน  มคอ.4 :: วิธีการสอน สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 15  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 :: วิธีการสอน 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

1.คลิกที่ไอคอน 

2.กรอกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 

4.บันทึกข้อมูล
เรียนร้อยแล้ว 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อวิธีการสอน ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อวิธีการสอน 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกท่ีไอคอนวิธีการสอน 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลวิธีการสอน 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

2.5.1.2. การแก้ไขข้อมูลจัดการวิธีการสอน 

 
รูปที่ 104 แก้ไขข้อมูลวิธีการสอน 

 
รูปที่ 105 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

1.คลิกเพื่อแก้ไข
ข้อมูล 

2.คลิกปุ่มแก้ไข 
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รูปที่ 106 ส่วนที่แก้ไขวิธีการสอน 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของวิธีการสอน ดังรูปที่ 64 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลวิธีการสอน 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2.5.1.3. การค้นหาข้อมูลจัดการวิธีการสอน 

 
รูปที่ 107 ค้นหาวิธีการสอน 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1.กรอกค าที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตาราง ข้างล่าง 

2.5.2.  ระบบประกันคุณภาพ 
2.5.2.1. การเพ่ิมข้อมูลจัดการระบบประกันคุณภาพ 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.ค้นหา 

1.คลิกที่
ไอคอน 
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รูปที่ 108 ระบบประกันคุณภาพ 

 

 
รูปที่ 109 เพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐานระบบประกันคุณภาพ 

  
รูปที่ 110 แสดงการบันทึกระบบประกันคุณภาพ 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 :: ระบบประกันคุณภาพ 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 :: ระบบประกันคุณภาพ สามารถ

แสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 16  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 :: ระบบประกันคุณภาพ 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อระบบประกันคุณภาพ ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อระบบประกันคุณภาพ 

 

2.กรอกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 

4.บันทึกข้อมูล
เรียนร้อยแล้ว 



 
56 ระบบOPENTQF 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกท่ีไอคอนระบบประกันคุณภาพ 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลระบบประกันคุณภาพ 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

2.5.2.2. การแก้ไขข้อมูลจัดการระบบประกันคุณภาพ 

  
รูปที่ 111 แก้ไขข้อมูลวิธีการสอน 

 
รูปที่ 112 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

 
รูปที่ 113 ส่วนที่แก้ไขวิธีการสอน 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของระบบประกันคุณภาพ ดังรูปที่ 76 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  

2.คลิกปุ่มแก้ไข 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.คลิกเพื่อแก้ไข
ข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลระบบประกันคุณภาพแหล่งฝึก 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

 

 

2.5.2.3. การค้นหาข้อมูลจัดการระบบประกันคุณภาพ 

 
รูปที่ 114 ค้นหาสถานที่ฝึก 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1.กรอกค าที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตาราง ข้างล่าง 

2.5.3.  ระดับสถานบริการ 
2.5.3.1. การเพ่ิมข้อมูลจัดการระดับสถานบริการ 

 
รูปที่ 115 ระดับสถานบริการ 

1.ค้นหา 

1.คลิกที่
ไอคอน 
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รูปที่ 116 เพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐานระดับสถานบริการ 

 
รูปที่ 117 แสดงการบันทึกระดับสถานบริการ 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 :: ระดับสถานบริการ 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 :: ระดับสถานบริการ สามารถแสดง

ได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 17  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 :: ระดับสถานบริการ 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อระดับสถานบริการ ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อระดับสถานบริการ 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลระดับสถานบริการ 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลระดับสถานบริการ 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

2.5.3.2. การแก้ไขข้อมูลจัดการระดับสถานบริการ 

2.กรอกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 

3.บันทึกข้อมูล
เรียนร้อยแล้ว 
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รูปที่ 118 แก้ไขข้อมูลระดับสถานบริการ 

 

รูปที่ 119 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

 

รูปที่ 120 ส่วนที่แก้ไขวิธีการสอน 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของระดับสถานบริการดังรูปที่ 82 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลระดับสถานบริการ 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2.5.3.3. การค้นหาข้อมูลจัดการระดับสถานบริการ 

2.คลิกปุ่มแก้ไข 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

1.ค้นหา 
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รูปที่ 121 ค้นหาสถานที่ฝึก 

 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1.กรอกค าที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตาราง ข้างล่าง 

2.5.4. สถานที่ฝึก 
2.5.4.1. การเพ่ิมข้อมูลจัดการสถานที่ฝึก 

 
รูปที่ 122  สถานที่ฝึก 

 

รูปที่ 123 เพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐานสถานที่ฝึก 

1.กรอกข้อมูล 

2.คลิกบันทึก 

1.คลิกที่
ไอคอน 
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รูปที่ 124 แสดงการบันทึกสถานที่ฝึก 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 :: สถานที่ฝึก 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน  มคอ.4 :: สถานที่ฝึก สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 18  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.4 :: สถานที่ฝึก 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อสถานที่ฝึก ส าหรับกรอกข้อมูลชื่อสถานที่ฝึก 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกท่ีไอคอนสถานที่ฝึก 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลสถานที่ฝึก 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแล้ว” เป็นสีเขียว 

2.5.4.2. การแก้ไขข้อมูลจัดการสถานที่ฝึก 

 
รูปที่ 125 แก้ไขข้อมูลวิธีการสอน 

3.บันทึกข้อมูล
เรียนร้อยแล้ว 

1.คลิกเพื่อแก้ไข
ข้อมูล 
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รูปที่ 126 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

 
รูปที่ 127 ส่วนที่แก้ไขวิธีการสอน 

 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของสถานที่ฝึก 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลสถานที่ฝึก 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2.5.4.3. การค้นหาข้อมูลจัดการสถานที่ฝึก 

 

 
รูปที่ 128 ค้นหาสถานที่ฝึก 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

2.คลิกปุ่มแก้ไข 

3.แก้ไขข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 
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ขั้นตอนที่ 1.กรอกค าที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตาราง ข้างล่าง 
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2.6. ขั้นตอนการท างานของรายวิชา 
2.6.1.  รายวิชา 

2.6.1.1. การเพ่ิมข้อมูลรายวิชา 

 
รูปที่ 129 เพ่ิมรายวิชา (1) 

 

 

รูปที่ 130 เพ่ิมรายวิชา (2) 

2.กรอกข้อมูล 

 

3.เลือกหมวด
วิชา 

4.กรอกหน่วยกิต 

5.กรอกค าอธิบาย
รายวิชา 

 

1.เลือกชื่อ
วิทยาลัย 
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รูปที่ 131 เพ่ิมรายวิชา (3) 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มรายวิชา 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมรายวิชา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 19  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมรายวิชา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อสถาบัน ส าหรับเลือกชื่อสถาบันสามารถค้นหาในช่องได้ 

รหัสรายวิชา(ไทย) ส าหรับกรอกรหัสรายวิชา(ภาษาไทย) 

รหัสรายวิชา(อังกฤษ) ส าหรับกรอกรหัสรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อรายวิชา(ไทย) ส าหรับกรอกชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา(อังกฤษ) ส าหรับกรอกชื่อรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) 

หมวดวิชา ส าหรับเลือกหมวดวิชาสามารถค้นหาในช่องได้ 

จ านวนหน่วยกิต ส าหรับกรอกจ านวนหน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา(ไทย) ส าหรับกรอกข้อมูลค าอธิบายรายวิชา(ภาษาไทย) 

ค าอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) ส าหรับกรอกข้อมูลค าอธิบายรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ส าหรับเลือกชื่อรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนสามารถค้นหาในช่องได้ 

ชื่อรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ส าหรับเลือกชื่อรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกันสามารถค้นหาในช่องได้ 

 

 

7.คลิกบันทึก 

6.เลือกข้อมูล 

คลิกเพื่อเพิ่ม
รายวิชา 

ลบ
รายวิชา 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกชื่อสถาบัน  
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลของรายวิชา 
ขั้นตอนที่ 3. เลือกหมวดรายวิชา  
ขั้นตอนที่ 4. กรอกจ านวนของหน่วยกิต  
ขั้นตอนที่ 5. กรอกข้อมูลค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ขั้นตอนที่ 6. เลือกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน , รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน และสามารถเพ่ิมรายวิชาได้ ในส่วน
นี้เลือกก็ได้ ไม่เลือกก็ได้  
ขั้นตอนที่ 7. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

2.6.1.2. การแก้ไขข้อมูลรายวิชา 

 
รูปที ่132 แก้ไขข้อมูลรายวิชา 

 
รูปที ่133 แสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไข 

2.คลิกปุ่มแก้ไข 

1.คลิกเพื่อแก้ไข
ข้อมูล 
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รูปที ่134 ส่วนที่แก้ไขข้อมูลรายวิชา (1) 

 
รูปที ่135 ส่วนที่แก้ไขข้อมูลรายวิชา (2) 

4.กรอกข้อมูล 

3.เลือกชื่อ
สถาบัน 

5.เลือกหมวด
วิชา 

6.กรอกหน่วยกิต 

7.กรอกค าอธิบาย
รายวิชา 
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รูปที ่136 ส่วนที่แก้ไขข้อมูลรายวิชา (3) 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏข้อมูลของรายวิชา ดังรูปที่ 59 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม “แก้ไข”  
ขั้นตอนที่ 3. แก้ไขข้อมูลโดยการเลือกชื่อ สถาบัน 
ขั้นตอนที่ 4. แก้ไขข้อมูลของรายวิชา 
ขั้นตอนที่ 5. แก้ไขข้อมูลโดยการเลือกหมวดวิชา 
ขั้นตอนที่ 6. แก้ไขข้อมูลของหน่วยกิต 
ขั้นตอนที่ 7. แก้ไขข้อมูลค าอธิบายรายวิชา 
ขั้นตอนที่ 8. แก้ไขข้อมูลโดยการเลือกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนและรายวิชาที่ต้องเรียนมาพร้อมกัน 
ขั้นตอนที่ 9. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

  

9.คลิกบันทึก 

8.เลือกข้อมูล 

คลิกเพื่อเพิ่ม
รายวิชา 

คลิกเพื่อเพิ่ม
รายวิชา 

ลบ
รายวิชา 

ลบ
รายวิชา 
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2.6.1.3. การค้นหาข้อมูลรายวิชา 

 
รูปที ่137 ค้นหารายวิชา 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกค าที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา จะพบค าท่ีต้องการค้นหาแสดงตามตารางข้างล่าง 

  

1.ค้นหา 
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2.7. ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 

 
รูปที่ 138 หลักสูตรในวิทยาลัย 

 
รูปที่ 139 หน้ารายงานของหลักสูตร 

 
 

ค้นหาเอกสาร 

เลือกรายการต่อหน้า 

เลือกรายการต่อหน้า 

แสดงจ านวนเอกสาร 

1.คลิกที่ช่ือหลักสูตร 

2.เลือกไฟลที่จะดาวน์
โหลด 

แสดงรายละเอียด 



 
71 ระบบOPENTQF 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกท่ีชื่อของหลักสูตร หรือตรงไหนก็ได้ของช่องตาราง 
ขั้นตอนที่ 2. เลือกไฟล์ที่จะดาวน์โหลด 
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.1. หน้าที่ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1.1. ตรวจสอบรายงานต่างๆ 

 

รูปที่ 140 หน้าแรกผู้ดูแลระบบประจ าวิทยาลัย 

 
รูปที่ 141 รายงานข้อมูล มคอ.3 ที่มีการจัดท าหลังวันเปิดภาคเรียน 

กราฟแสดงข้อมูลสถิติต่างๆ 
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รูปที่ 142 รายงาน มคอ.4 

3.1.2.  ส่วนของเมนู 

 
รูปที่ 143 เมนูของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

แสดงเมนูของผู้ดูแลระบบประจ าวิทยาลัย 
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3.1.3.  สร้างหลักสูตร 
3.1.3.1. ข้อมูลเบื้องต้น 

 
รูปที่ 144 มคอ.2 ข้อมูลเบื้องต้น 

 
รูปที่ 145 แสดงสาขา/สาขาวิชา/ปริญญา 

 

 

 

3.กรอกข้อมูล 

5.คลิกบันทึก 

1.เลือกชื่อสถาบัน 

2.ติกเลือกมหาวิทยาลัยสมทบ 

 

4.ติกเลือกประเภท
หลักสูตร 
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รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการสร้างหลักสูตร มคอ.2 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการสร้างหลักสูตร มคอ.2 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 20  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการสร้างหลักสูตร มคอ.2 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับเลือกชื่อสถาบันอุดมศึกษาสามารถค้นหาในช่องได้ 

สาขา ต้องเลือกชื่อสถาบันอุดมศึกษาก่อน จึงจะมีสาขาแสดงออกมา 

สาขาวิชา ต้องเลือกชื่อสาขาก่อน จึงจะมีสาขาวิชาแสดงออกมา  

ปริญญา ต้องเลือกชื่อสาขาก่อน จึงจะมีสาขาวิชาแสดงออกมา 

มหาวิทยาลัยสมทบ ต้องติกเลือก มี จึงจะมีมหาวิทยาลัยสมทบให้เลือก 

ชื่อหลักสูตร ส าหรับกรอกชื่อหลักสูตรเป็นภาษาไทย 

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส าหรับกรอกชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ 

ปี พ.ศ. ที่จัดท า ส าหรับกรอกปี พ.ศ. ที่จัดท า ตรงนี้จะแสดงปี พ.ศ. ล่าสุดไว้ให้ 

หลักสูตร ส าหรับกรอกจ านวนหลักสูตร ตรงนี้จะแสดงจ านวนปี ไว้ที่ 4 ปี 

ประเภทหลักสูตร ส าหรับเลือกหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกชื่อสถาบันอุดมศึกษา แล้วจะแสดง สาขา,สาขาวิชา,ปริญญา ตามล าดับ 
ขั้นตอนที่ 2. ติกเลือกมหาวิทยาลัยสมทบ ถ้าติกมี ก็จะแสดงชื่อมหาวิทยาลัยให้เลือก 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลของรายวิชา 
ขั้นตอนที่ 4. ติกเลือกประเภทของหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 5. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 

หมวดที่ 1 
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3.1.3.2. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รูปที่ 146 เพ่ิมข้อมูลรหัสของชื่อหลักสูตร/ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 
รูปที่ 147 เพ่ิมข้อมูลวิชาเอกหรือความเชี่ยวชวญและหลักสูตร/จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียน 

 
รูปที่ 148 เพ่ิมข้อมูลรูปแบบของหลักสูตร (1) 

2.กรอกข้อมูล  

3.ใส่จ านวนหน่วยกิต  

4.ดึงข้อมูลมาจากจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.2 

5.ติกเลือกภาษาที่ใช้ 

6.กรอกข้อมูล  

1.ท าการดึงข้อมูลมาจากจัดการ
ข้อมูลพื้นฐาน วุฒิการศึกษา และ 

หน้าข้อมูลเบื้องต้น มคอ.2  
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รูปที่ 149 เพ่ิมข้อมูลรูปแบบของหลักสูตร (2) 

 

รูปที่ 150 เพ่ิมข้อมูลสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

7.กรอกข้อมูล  

8.กรอกข้อมูล  

9.กรอกข้อมูล  

แนบเอกสาร 

เพ่ิมวาระการประชุม 

 
ลบวาระการประชุม 
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รูปที่ 151 เพ่ิมข้อมูลความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 
รูปที่ 152 เพ่ิมข้อมูลชื่อต าแหน่งและวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
รูปที่ 153 แสดงผลการกดเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10.กรอกข้อมูล  

11.กรอกข้อมูล  

12.เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

13.เลือก  

14.กดตกลง 

ค้นหาอาจารย์ 
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รูปที่ 154 แสดงผลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
รูปที่ 155 เพ่ิมข้อมูลสถานที่จัดการเรียนการสอน 

 
รูปที่ 156 เพ่ิมข้อมูลผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 

15.แสดงผล 

16.กรอกข้อมูล 

17.กรอกข้อมูล 

18.กรอกข้อมูล 

19.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 157 เพ่ิมข้อมูลความสัมพันธ์กับหลักสูตร 

 
รูปที่ 158 เพ่ิมข้อมูลการบริหารจัดการ 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 21  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัสหลักสูตร ดึงรหัสของหลักสูตรขึ้นมา 

ชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย) ดึงชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย) มาจากหน้าข้อมูลเบื้องต้นของ มคอ .2 

ชื่อหลักสูตร(ภาษาอังกฤษ) ดึงชื่อหลักสูตร(ภาษาอังกฤษ) มาจากหน้าข้อมูลเบื้องต้นของ มคอ .2 

ชื่อปริญญา(ภาษาไทย) ดึงชื่อปริญญา(ภาษาไทย) มาจากหน้าจัดการข้อมูลพื้นฐาน.2 วุฒิการศึกษา 

20.กรอกข้อมูล 

21.กรอกข้อมูล 

22.กรอกข้อมูล 

23.คลิกบันทึก 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อปริญญา(ภาษาอังกฤษ) ดึงชื่อปริญญา(ภาษาอังกฤษ) มาจากจัดการข้อมูลพื้นฐาน.2 วุฒิการศึกษา 

อักษรย่อ (ภาษาไทย) ดึงอักษรย่อมาจาก(ภาษาไทย) มาจากหน้าจัดการข้อมูลพื้นฐาน.2 วุฒิ
การศึกษา 

อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) ดึงอักษรย่อมาจาก(ภาษาอังกฤษ) มาจากหน้าจัดการข้อมูลพื้นฐาน วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญ
และหลักสูตร 

ส าหรับกรอกข้อมูลวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญและหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนต่อ
หลักสูตร 

ส าหรับกรอกตัวเลขของจ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนต่อหลักสูตร เช่น 123 , 144 

รูปแบบระดับคุณวุฒิ ดึงรูปแบบระดับคุณวุฒิ มาจากหน้าจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.2 วุฒิการศึกษา 

ภาษาที่ใช้ ส าหรับเลือกภาษาที่ใช้ของหลักสูตร 

การรับเข้าศึกษา ส าหรับกรอกข้อมูลการรับเข้าศึกษา 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ส าหรับกรอกข้อมูลความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ส าหรับกรอกข้อมูลการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จก็ศึกษา 

สถานภาพของหลักสูตรและการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร 

ส าหรับกรอกข้อมูลรายละเอียดสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา
อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร สามารถเพ่ิม และ ลบได้ มีเครื่องมีในการกรอกวันที่ 
เป็นปฏิทิน เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 

ความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสูตร 

ส าหรับกรอกข้อมูลความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

ส าหรับกรอกข้อมูลอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ชื่อต าแหน่งและวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบ

ส าหรับเลือกชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร สามารถเพ่ิม และ ลบได้ เมื่อ
กดปุ่ม “เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ” ระบบจะแสดงหน้าของการเลือก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีช่องค้นหาที่อาจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

หลักสูตร หลักสูตรต้องมีมากกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน 

สถานที่จัดการเรียนการสอน ส าหรับกรอกข้อมูลสถานที่จัดการเรียนการสอน 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

ส าหรับกรอกข้อมูลสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

ส าหรับกรอกข้อมูลสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 
11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร
และการเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

ส าหรับกรอกข้อมูลผลกระทบจาก ข้อที่ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและการเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้
ที่เปิดโดยคณะ/ภาควิชาอื่น 

ส าหรับกรอกข้อมูลกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิดโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน 

กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่
เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตร
อ่ืนต้องมาเรียน 

ส าหรับกรอกข้อมูลกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/
หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

การบริหารจัดการ ส าหรับกรอกข้อมูลการบริหารจัดการ 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. ระบบจะท าการดึงข้อมูลมาจาก การจัดการข้อมูลพื้นฐาน วุฒิการศึกษา และหน้าข้อมูลเบื้องต้นของ 
มคอ.2 

ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญและหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกจ านวนของหน่วยกิต 
ขั้นตอนที่ 4. ระบบจะท าการดึงข้อมูลมาจาก การจัดการข้อมูลพื้นฐาน วุฒิการศึกษา และหน้าข้อมูลเบื้องต้นของ 

มคอ.2 
ขั้นตอนที่ 5. เลือกภาษาที่ใช้ในการสอน และถ้าเลือกอ่ืนๆ โปรดระบุ ภาษาท่ีใช้ด้วย 
ขั้นตอนที่ 6. กรอกข้อมูลการรับเข้าศึกษา 
ขั้นตอนที่ 7. กรอกข้อมูลความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
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ขั้นตอนที่ 8. กรอกข้อมูลการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 9. กรอกข้อมูลของสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร สามารถเพ่ิม 

และลบได้ และวันที่ก็จะมีเครื่องมือช่วยในการท างานเป็นแบบ ปฏิทิน 
ขั้นตอนที่ 10. กรอกข้อมูลความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 11. กรอกข้อมูลอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 12. คลิกปุ่มเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก็จะแสดงหน้าให้เลือกชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 13. ท าการเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร สามารถเลือกได้ มากกว่า 3 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 5 คน 
ขั้นตอนที่ 14. คลิกตกลงที่ปุ่ม “ตกลง”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ และจะแสดงชื่ออาจารย์ที่

เลือกไวในตาราง 
ขั้นตอนที่ 15. การแสดงผลของ รหัสบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา และ สามารถลบข้อมูลได้ 
ขั้นตอนที่ 16. กรอกข้อมูลสถานที่จัดการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่ 17. กรอกข้อมูลสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ขั้นตอนที่ 18. กรอกข้อมูลสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ขั้นตอนที่ 19. กรอกข้อมูลผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเกี่ยวข้องกับพันธ

กิจของสถาบัน 
ขั้นตอนที่ 20. กรอกข้อมูลกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
ขั้นตอนที่ 21. กรอกข้อมูลกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
ขั้นตอนที่ 22. กรอกข้อมูลการบริหารจัดการ 
ขั้นตอนที่ 23. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 

หมวดที่ 2 
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3.1.3.3. หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
รูปที่ 159 เพ่ิมข้อมูลปรัชญาความส าคัญ (1) 

 
รูปที่ 160 เพ่ิมข้อมูลปรัชญาความส าคัญ (2) 

1.กรอกข้อมูล 

2.กรอกข้อมูล 

3.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 161 เพ่ิมข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 22  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ปรัชญาของหลักสูตร ส าหรับกรอกข้อมูลปรัชญาของหลักสูตร 

ความส าคัญของหลักสูตร ส าหรับกรอกข้อมูลความส าคัญของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส าหรับกรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การพัฒนาปรับปรุง ส าหรับกรอกข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลปรัชญาของหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลความส าคัญของหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 4. กรอกข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง 
ขั้นตอนที่ 5. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 

หมวดที่ 3 

  

4.กรอกข้อมูล 

5.คลิกบันทึก 
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3.1.3.4. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

 
รูปที่ 162 เพ่ิมข้อมูลระบบจัดการศึกษา (1) 

 
รูปที่ 163 เพ่ิมข้อมูลระบบจัดการศึกษา (2) 

 

1.กรอกข้อมูล 

2.กรอกข้อมูล 

3.กรอกข้อมูล 

6.กรอกข้อมูล 

เพ่ิมวัน 4.กรอกข้อมูล 
 

5.กรอกข้อมูล 

 

ลบวัน 
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รูปที่ 164 เพ่ิมข้อมูลการด าเนินการหลักสูตร 

 
รูปที่ 165 เพ่ิมข้อมูลคุณสมบัติ 

  

7.กรอกข้อมูล 

เพ่ิมคุณสมบัต ิ

ลบ 

8.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 166 เพ่ิมข้อมูลกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา (1) 

 
รูปที่ 167 เพ่ิมข้อมูลกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา (2) 

 
รูปที่ 168 เพ่ิมข้อมูลแผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 
 

9.กรอกข้อมูล 

เพ่ิมกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา คลิก 

เพ่ิมกลยุทธ ์

เพ่ิมตัวบ่งชี้ 

ลบปัญหา 

ลบกลยุทธ ์

ลบตัวบ่งชี ้

10.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 169 เพ่ิมข้อมูลงบประมาณตามแผน 

 
รูปที่ 170 เพ่ิมข้อมูลระบบการศึกษา/การเทียบโอนหน่วยกิต 

 
รูปที่ 171 เพ่ิมข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน (1) 

 
รูปที่ 172 เพ่ิมข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน (2) 

เพ่ิมตาราง 

ลบรายการ 
11.กรอกข้อมูล 

12.เลือกระบบการศึกษา 

13.กรอกข้อมูล 

บอกจ านวนหน่วยกิต เหลือเท่าไร 

14.คลิกเพิ่มหมวดวิชา 

15.เลือกหมวดวิชา 

เพ่ิมรายการ 

กรอกข้อมูล 

ลบตาราง 
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รูปที่ 173 เพ่ิมข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน (3) 

 
รูปที่ 174 เพ่ิมข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน (4) 

 
รูปที่ 175 เพ่ิมข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน (5) 

 
รูปที่ 176 เพ่ิมข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน (6) 

16.เพิ่มกลุ่ม/หน่วย 

17.เลือกกลุ่ม/หน่วย 

18.เพิ่มวิชา 

19.เลือก 

ค้นหารายวิชา 

20.คลิกบันทึก 

ลบ 
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รูปที่ 177 เพ่ิมข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน (7) 

 
รูปที่ 178 เพ่ิมข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน (8) 

 
รูปที่ 179 เพ่ิมข้อมูลแสดงแผนการศึกษา (1) 

แสดงวิชาท่ีเลือก 

21.เลือกรายวิชา 

ลบกลุ่มวิชา 

ลบรายวิชา 

คลิกเพ่ือแก้ไข 

 

กรอกข้อมลู 
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รูปที่ 180 เพ่ิมข้อมูลแสดงแผนการศึกษา (2) 

 
รูปที่ 181 เพ่ิมข้อมูลแสดงแผนการศึกษา (3) 

 
รูปที่ 182 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร (1) 

23.คลิกบันทึก 

22.เลือก 

แสดงวิชาท่ีเลือก 

24.เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค้นหารายวิชา 
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รูปที่ 183 เพ่ิมข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร (2) 

 
รูปที่ 184 เพ่ิมข้อมูลอาจารย์ประจ า (1) 

 
รูปที่ 185 เพ่ิมข้อมูลอาจารย์ประจ า (2) 

 

26.คลิกบันทึก 

25.เลือก 

ค้นหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค้นหาอาจารย์ประจ า 

เลือก 

คลิกบันทึก 
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รูปที่ 186 เพ่ิมข้อมูลอาจารย์พิเศษ (1) 

 
รูปที่ 187 เพ่ิมข้อมูลอาจารย์พิเศษ (1) 

 
รูปที่ 188 เพ่ิมข้อมูลผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

27.เพิ่มอาจารย์พิเศษ 

29.คลิกบันทึก 

28.เลือก 

30.กรอกข้อมูล 

ค้นหาอาจารย์พิเศษ 
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รูปที่ 189 เพ่ิมข้อมูลช่วงเวลา/การจัดเวลาและตาราง 

 
รูปที่ 190 เพ่ิมข้อมูลค าอธิบายโดยย่อ 

31.กรอกข้อมูล 

32.กรอกข้อมูล 

33.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 191 เพ่ิมข้อมูลมาตรฐานผลการเรียนรู้/ช่วงเวลา 

 
รูปที่ 192 เพ่ิมข้อมูลจ านวนหน่วยกิต/การเตรียมการ 

34.กรอกข้อมูล 

35.กรอกข้อมูล 

36.กรอกข้อมูล 

37.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 193 เพ่ิมข้อมูลกระบวนการประเมินผล 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการ เพิ่มหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง
หลักสูตร 

 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง
หลักสูตร สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 23  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างหลักสูตร 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ระบบจัดการศึกษา ส าหรับกรอกข้อมูลระบบจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับกรอกข้อมูลการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบ
ทวิภาค 

ส าหรับกรอกข้อมูลการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

วิชาภาคทฤษฏีเรียน ส าหรับกรอกข้อมูลวิชาภาคทฤษฏีเรียน 

วัน ส าหรับเลือกวัน 

ช่วงเวลา ส าหรับกรอกข้อมูลช่วงเวลา 

เวลา ส าหรับเลือกเวลา 

หมายเหตุ ส าหรับกรอกข้อมูลหมายเหตุ 

คุณสมบัติ ส าหรับกรอกข้อมูลของคุณสมบัติ 

38.กรอกข้อมูล 

39.กดบันทึก 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า ส าหรับกรอกข้อมูลปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ปัญหา ส าหรับกรอกข้อมูลของปัญหา 

กลยุทธ์ ส าหรับกรอกข้อมูลของกลยุทธ์ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ส าหรับกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

จ านวนนักศึกษา ส าหรับกรอกจ านวนของนักศึกษา 

รายรับ ส าหรับกรอกข้อมูลรายรับ 

ปีงบประมาณ(พ.ศ.) ส าหรับกรอกจ านวนตัวเลขของปีงบประมาณ 

ระบบการศึกษา ส าหรับเลือกระบบการศึกษา 

การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
และการลงทะเบียนเรียนข้าม
วิทยาเขต (ถ้าม)ี 

ส าหรับกรอกข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามวิทยาเขต (ถ้ามี) 

จ านวนหน่วยกิต ดึงจ านวนหน่วยกิตมาจากหมวดที่ 1 ข้อที่ 4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอด
หลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์
ภาคสนาม 

ส าหรับกรอกข้อมูลผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ช่วงเวลา ส าหรับกรอกข้อมูลช่วงเวลา 

การจัดเวลาและตาราง ส าหรับกรอกข้อมูลการจัดเวลาและตาราง 

ค าอธิบายโดยย่อ ส าหรับกรอกข้อมูลค าอธิบายโดยย่อ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ส าหรับกรอกข้อมูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่วงเวลา ส าหรับกรอกข้อมูลช่วงเวลา 

จ านวนหน่วยกิต ส าหรับกรอกข้อมูลจ านวนหน่วยกิต 

การเตรียมการ ส าหรับกรอกข้อมูลการเตรียมการ 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

กระบวนการประเมิน ส าหรับกรอกข้อมูลกระบวนการประเมิน 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลระบบจัดการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ขั้นตอนที่ 4. กรอกข้อมูลวิชาภาคทฤษฏีเรียน และ เลือกวันที่ของการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่ 5. กรอกข้อมูลช่วงเวลา และ เลือกเวลาของการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่ 6. กรอกข้อมูลหมายเหตุของวัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่ 7. กรอกข้อมูลรายละเอียดของคุณสมบัต ิ
ขั้นตอนที่ 8. กรอกข้อมูลปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
ขั้นตอนที่ 9. กรอกข้อมูลรายละเอียดปัญหา รายละเอียดกลยุทธ์ รายละเอียดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ขั้นตอนที่ 10. กรอกข้อมูลเป็นตัวเลขจ านวนของนักศึกษา และจ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 11. กรอกข้อมูลงบประมาณตามแผน และรายรับของปีงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 12. เลือกระบบการศึกษาสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
ขั้นตอนที่ 13. กรอกข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต (ถ้ามี) 
ขั้นตอนที่ 14. คลิกปุ่มเพ่ิมหมวดวิชา  
ขั้นตอนที่ 15. เลือกหมวดวิชา  
ขั้นตอนที่ 16. เพิ่มกลุ่มวิชา/หน่วยวิชา ถ้าวิชาไหนไม่มีกลุ่มวิชา/หน่วยวิชา ให้เพิ่มรายวิชาไปได้เลย 
ขั้นตอนที่ 17. เลือกกลุ่มวิชา/หน่วยวิชา 
ขั้นตอนที่ 18. คลิกปุ่มเพ่ิมรายวิชา 
ขั้นตอนที่ 19. เลือกรายวิชาที่ต้องการ 
ขั้นตอนที่ 20. คลิกปุ่มบันทึก              แล้วข้อมูลจะแสดง  
ขั้นตอนที่ 21. คลิกปุ่มเลือกรายวิชาที่จะสอนตามภาคการศึกษาและตามปีการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 22. เลือกรายวิชาที่ต้องการ 
ขั้นตอนที่ 23. คลิกปุ่มบันทึก              แล้วข้อมูลจะแสดง  
ขั้นตอนที่ 24. เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 25. เลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 26. คลิกปุ่มตกลง 
ขั้นตอนที่ 27. เพ่ิมอาจารย์พิเศษ 
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ขั้นตอนที่ 28. เลือกอาจารย์พิเศษ 
ขั้นตอนที่ 29. คลิกปุ่มตกลง 
ขั้นตอนที่ 30. กรอกข้อมูลผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ขั้นตอนที่ 31. กรอกข้อมูลช่วงเวลา 
ขั้นตอนที่ 32. กรอกข้อมูลการจัดเวลาและตาราง 
ขั้นตอนที่ 33. กรอกข้อมูลค าอธิบายโดยย่อ 
ขั้นตอนที่ 34. กรอกข้อมูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ 35. กรอกข้อมูลช่วงเวลา 
ขั้นตอนที่ 36. กรอกข้อมูลจ านวนหน่วยกิต 
ขั้นตอนที่ 37. กรอกข้อมูลการเตรียมการ 
ขั้นตอนที่ 38. กรอกข้อมูลกระบวนการประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 39. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 

หมวดที่ 4 
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3.1.3.5. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
รูปที่ 194 เพ่ิมข้อมูลการพัฒนาคุณภาพลักษณะนิสัย 

 
รูปที่ 195 เพ่ิมข้อมูลการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ในหัวข้อผลการเรียนรู้ 

 
รูปที่ 196 Curriculum Mapping 

1.กรอกข้อมูล 

2.กรอกข้อมูล 

3.กรอกข้อมูล 

เพ่ิมด้าน 

เพ่ิมด้าน 

ลบด้าน 

ลบรายการ 

4.คลิกบันทึก 

5.เลือกหัวข้อที่ 1 

เพ่ิมรายการ 
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รูปที่ 197 เพ่ิมข้อมูลการจัดการมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ  

 

 
รูปที่ 198 รายการหมวดที่ 4 

 

 
รูปที่ 199 Curriculum mapping 

 

6.กรอกข้อมูล เพ่ิมด้าน 

เพ่ิมรายการ 

ลบรายการ 

ลบด้าน 

7.คลิกบันทึก 

8.เลือกหัวข้อที่ 2 

9.ความรับผิดชอบหลัก 
ความรับผิดชอบรอง 

 

ส่งออกเป็น 
EXCEL 

จดัอนัดบั

รายวิชา 
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รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 24  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

การพัฒนาคุณภาพลักษณะนิสิต ส าหรับกรอกข้อมูลการพัฒนาคุณภาพลักษณะนิสิต 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่
ละด้าน ในหัวข้อผลการเรียนรู้ 

ส าหรับกรอกข้อมูลการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ในหัวข้อผลการ
เรียนรู้ 

การจัดการมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบ 

ส าหรับกรอกข้อมูลการจัดการมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบ 

Curriculum mapping ส าหรับติกเลือกความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลการพัฒนาคุณภาพลักษณะนิสิต 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลด้าน และรายละเอียด 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 

หัวข้อของหมวดที่ 4 
ขั้นตอนที่ 5. เลือกหัวข้อที่ 3 การจัดการมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ  
ขั้นตอนที่ 6. กรอกข้อมูล การจัดการมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ ของ

แต่ละด้าน และรายการ 
ขั้นตอนที่ 7. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 

หัวข้อของหมวดที่ 4 
ขั้นตอนที่ 8. เลือกหัวข้อที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) (ภาคผนวก ข) 
ขั้นตอนที่ 9. ติกเลือกความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง ลงในช่องสี่เหลี่ยมของแต่ละรายวิชา สามารถ

เปลี่ยนสีของแต่ละช่องได้ โดยคลิกไปที่เปลี่ยนสี ระบบจะท าการบันทึกให้โดยทันทีโดยไม่ต้อง
คลิกปุ่มบันทึก 
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3.1.3.6. หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
รูปที่ 200 เพ่ิมข้อมูลกฎระเบียบ/การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 
รูปที่ 201 เพ่ิมข้อมูลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ยังไม่ส าเร็จการศึกษา/เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 

 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.กรอกข้อมูล 

2.กรอกข้อมูล 

3.กรอกข้อมูล 

4.กรอกข้อมูล 

5.คลิกบันทึก 
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 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา สามารถแสดงได้
ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 25  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ใน
การให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ส าหรับกรอกข้อมูลกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ส าหรับกรอกข้อมูลกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา 

ส าหรับกรอกข้อมูลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

ส าหรับกรอกข้อมูลเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 4. กรอกข้อมูลเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 5. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 

หัวข้อของหมวดที่ 6 
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3.1.3.7. หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

 
รูปที่ 202 เพ่ิมข้อมูลการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่/แผนการปรับปรุง 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 26  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

การเตรียมการส าหรับอาจารย์
ใหม่ 

ส าหรับกรอกข้อมูลการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

แผนการปรับปรุง ส าหรับกรอกข้อมูลแผนการปรับปรุง 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลแผนการปรับปรุง 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 

หัวข้อของหมวดที่ 7 
  

1.กรอกข้อมูล 

2.กรอกข้อมูล 

3.คลิกบันทึก 
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3.1.3.8. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
รูปที่ 203 เพ่ิมข้อมูลการบริหารหลักสูตร/การบริหารงบประมาณ 

 
รูปที่ 204 เพ่ิมข้อมูลทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม/เพ่ิมเติม 

1.กรอกข้อมูล 

2.กรอกข้อมูล 

3.กรอกข้อมูล 

4.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 205 เพ่ิมข้อมูลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร/การรับอาจารย์ใหม่ 

 
รูปที่ 206 เพ่ิมข้อมูลการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน/คณาจารย์ที่สอนบางเวลา 

5.กรอกข้อมูล 

6.กรอกข้อมูล 

7.กรอกข้อมูล 

8.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 207 เพ่ิมข้อมูลการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 

 
รูปที่ 208 เพ่ิมข้อมูลการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

 
รูปที่ 209 เพ่ิมข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม/หรือความพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

9.กรอกข้อมูล 

10.กรอกข้อมูล 

11.กรอกข้อมูล 

12.กรอกข้อมูล 

13.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 210 เพ่ิมข้อมูลตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) (1) 

 

รูปที่ 211 เพ่ิมข้อมูลตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) (2) 

 
รูปที่ 212 เพ่ิมข้อมูลตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) (3) 

14.สร้างตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

16.กรอกข้อมูล 

 

ลบ 

15.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 213 เพ่ิมข้อมูลเกณฑ์การประเมิน/หมายเหตุ 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 27  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

การบริหารหลักสูตร ส าหรับกรอกข้อมูลการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงบประมาณ ส าหรับกรอกข้อมูลการบริหารงบประมาณ 

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
อยู่เดิม 

ส าหรับกรอกข้อมูลทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

การจัดหาทรัพยากรการเรียน
การสอนเพิ่มเติม 

ส าหรับกรอกข้อมูลการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

การประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากร 

ส าหรับกรอกข้อมูลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การรับอาจารย์ใหม่ ส าหรับกรอกข้อมูลการรับอาจารย์ใหม ่

การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ใน
การวางแผน การติดตามและ

ส าหรับกรอก ข้อมูลการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม

17.กรอกข้อมูล 

18.กรอกข้อมูล 

19.คลิกบันทึก 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ทบทวนหลักสูตร และทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและ
คณาจารย์พิเศษ 

ส าหรับกรอกข้อมูลคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 

การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

ส าหรับกรอกข้อมูลการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

ส าหรับกรอกข้อมูลการเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

ส าหรับกรอกข้อมูลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

การอุทธรณ์ของนิสิต ส าหรับกรอกข้อมูลการอุทธรณ์ของนิสิต 

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของ ผู้ใช้บัณฑิต 

ส าหรับกรอกข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง
พอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ส าหรับกรอกข้อมูลของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและสามารถติกเครื่องหมาย
ถูกลงในช่องของแต่ละปี 

เกณฑ์การประเมิน ส าหรับกรอกข้อมูลเกณฑ์การประเมิน 

หมายเหตุ ส าหรับกรอกข้อมูลหมายเหตุ 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลการบริหารหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลการบริหารงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ขั้นตอนที่ 4. กรอกข้อมูลการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ขั้นตอนที่ 5. กรอกข้อมูลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ขั้นตอนที่ 6. กรอกข้อมูลการรับอาจารย์ใหม่ 
ขั้นตอนที่ 7. กรอกข้อมูลการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
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ขั้นตอนที่ 8. กรอกข้อมูลคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
ขั้นตอนที่ 9. กรอกข้อมูลการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ขั้นตอนที่ 10. กรอกข้อมูลการเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนที่ 11. กรอกข้อมูลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
ขั้นตอนที่ 12. กรอกข้อมูลการอุทธรณ์ของนิสิต 
ขั้นตอนที่ 13. กรอกข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต  
ขั้นตอนที่ 14. คลิกสร้างตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 15. กรอกข้อมูลรายการของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 16. กรอกข้อมูลเกณฑ์การประเมิน 
ขั้นตอนที่ 17. กรอกข้อมูลหมายเหตุ 
ขั้นตอนที่ 18. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 

หัวข้อของหมวดที่ 8 
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3.1.3.9. หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
รูปที่ 214 เพ่ิมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 
รูปที่ 215 เพ่ิมข้อมูลการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 
รูปที่ 216 เพ่ิมข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 

1.กรอกข้อมูล 

2.กรอกข้อมูล 

3.กรอกข้อมูล 

4.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 217 เพ่ิมข้อมูลการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 8 การประเมินและปรังปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 28  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
หลักสูตร 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

การประเมินกลยุทธ์การสอน ส าหรับกรอกข้อมูลการประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะของอาจารย์
ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ส าหรับกรอกข้อมูล การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การ
สอน 

การประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวม 

ส าหรับกรอกข้อมูลการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร 

ส าหรับกรอกข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การทบทวนผลการประเมินและ
วางแผนปรับปรุง 

ส าหรับกรอกข้อมูลการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลการประเมินกลยุทธ์การสอน 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

5.กรอกข้อมูล 

6.คลิกบันทึก 
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ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ขั้นตอนที่ 4. ส าหรับกรอกข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 5. กรอกข้อมูลการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
ขั้นตอนที่ 6. คลิกบันทึกท่ีปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ   
 

3.1.4. แก้ไขหลักสูตร 
3.1.4.1. การแก้ไขข้อมูลของ มคอ.2 

 
รูปที่ 218 แก้ไขมคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) 

 

แสดงรายการต่อหน้า ค้นหาหลักสูตร 

เลือกหน้า 

1.คลิกแก้ไข 

2.คลิกเลือกข้อที่ หรือ 
หมวดที่ต้องการแก้ไข 

หมวดต่างๆ 
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รูปที่ 219 แก้ไขหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รูปที่ 220 แก้ไขหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
รูปที่ 221 แก้ไขหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

 
รูปที่ 222 แก้ไขหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

 
รูปที่ 223 แก้ไขหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

 
รูปที่ 224 แก้ไขหมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

แก้ไขหมวดที่ 2 

แก้ไขหมวดที่ 3 

แก้ไขหมวดที่ 4 

แก้ไขหมวดที่ 6 

แก้ไขหมวดที่ 5 
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รูปที่ 225 แก้ไขหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
รูปที่ 226 แก้ไขหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม           
ขั้นตอนที่ 2. เลือกหัวข้อ และหมวดต่างๆที่ต้องการแก้ไขข้อมูล  
  

แก้ไขหมวดที่ 7 

แก้ไขหมวดที่ 8 
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3.1.5. น าเข้าเอกสาร 
3.1.5.1. การน าเข้าเอกสาร 

 
รูปที่ 227 น าเข้าเอกสารมคอ.2 (1) 

 

รูปที่ 228 น าเข้าเอกสารมคอ.2 (2) 

 

รูปที่ 229 น าเข้าเอกสารมคอ.2 (3) 

 

เอกสารที่น าเข้า จ านวนไฟล์ / ขนาดไฟล์ 

เคร่ืองมือต่างๆ 

1. คลิกขวาแล้วเลือกUpload 
Files 

2. ลากไฟล์ท่ีต้องการเข้ามา
ว่างที่ Drop files here 
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ขั้นตอนการน าเข้าเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกขวาที่หน้าจอ แล้วเลือกไปที่ Upload Files  
ขั้นตอนที่ 2. เลือกหัวข้อ และหมวดต่างๆที่ต้องการแก้ไขข้อมูล  

3.1.6. ส่งออกเอกสาร 
3.1.6.1. การส่งออกเอกสาร 

 
รูปที่ 230 ส่งออกเอกสาร 

 
รูปที่ 231 แสดงส่งออกเอกสาร 

2.คลิกเลือกดาวน์
โหลดเอกสาร 

แสดงตัวอย่าง 
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รูปที่ 232 ไฟล์PDF 

ขั้นตอนการน าเข้าเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกหลักสูตรที่จะส่งออกเอกสาร 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกเลือกดาวน์โหลดเอกสารแบบ PDF หรือ Word 

3.1.7.  ตรวจสอบ มคอ.3 ในหลักสูตร 
3.1.7.1. การอนุมัติ มคอ.3 

 
รูปที่ 233 การอนุมัติ มคอ.3 

 

เอกสารใน
รูปแบบPDF 

1.คลิกอนุมัติ 
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รูปที่ 234 รอการตอบกลับ 

 
รูปที่ 235 อนุมัติแล้ว 

ขั้นตอนการอนุมัติ มคอ.3 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกปุ่ม “อนุมัติ”   เพ่ืออนุญาตการใช้ รายวิชาของ  มคอ.3 
ขั้นตอนที่ 2. รอการตอบกลับ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้ไปกด ยอมรับ 
ขั้นตอนที่ 3. เมื่ออาจารย์ผู้สอนกด ยอมรับ แล้ว ก็จะแสดงผลว่า อนุมัติแล้ว 

 

  

2.แสดงผล 

3.แสดงผล 
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อาจารย์ผู้สอน  

4. อาจารย์ผู้สอน 
4.1. หน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน 

4.1.1.  หน้าแรกของอาจารย์ผู้สอนตรวจสอบสถานะของ มคอ .3 

 
รูปที ่236 ตรวจสอบสถานะของ มคอ.3 

4.1.2.  ส่วนของเมนู 

 
รูปที ่237 เมนูอาจารย์ผู้สอน 

  

ตรวจสอบ
สถานะ 
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4.1.3.  สร้างรายวิชา มคอ.3 
4.1.3.1. ข้อมูลเบื้องต้น 

 

รูปที่ 238 เพ่ิมรายละเอียดวิชา 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการสร้างรายวิชา มคอ.3 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการสร้างรายวิชา มคอ.3 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 29  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการสร้างรายวิชา มคอ.3 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

สถาบัน ดึงข้อมูลมาจากผู้ที่เข้าสู่ระบบ 

ชื่อวิทยาลัย ดึงข้อมูลมาจากผู้ที่เข้าสู่ระบบ ไม่สามารถแก้ไขส่วนนี้ได้ 

ชื่อหลักสูตร ส าหรับเลือกชื่อหลักสูตร  

ชื่อรายวิชา ส าหรับเลือกชื่อรายวิชา 

 

ขั้นตอนการสร้างรายวิชา มคอ.3 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกชื่อหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 2. เลือกรายวิชา 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 

หมวดที่ 1 

1.เลือกหลักสูตร 

2.เลือกรายวิชา 

3.คลิกบันทึก 

ดึงข้อมูลวิทยาลัยมาจาก
อาจารย์ท่ีเข้าสู่ระบบ 
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4.1.3.2. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รูปที่ 239 เพ่ิมข้อมูลรหัสและชื่อวิชา/จ านวนหน่วยกิต/หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 

 
รูปที่ 240 เพ่ิมข้อมูลผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (1) 

 

ดึงข้อมูลมาจากหน้าข้อมูล
เบ้ืองต้น มคอ.3 

1.คลิกเพิ่มผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

เพ่ิมอาจารย์สอนภาคทฤษฎ ี

เพ่ิมอาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎ ี
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รูปที่ 241 เพ่ิมข้อมูลผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (2) 

 

 
รูปที่ 242  ข้อมูลภาควิชา/Pre-requisites/Co-requisites / เพิ่มข้อมูลสถานที่เรียน 

 
 

 
รูปที่ 243 เพ่ิมวันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ค้นหาชื่ออาจารย์ 

2.เลือก 

3.คลิกบันทึก 

4.กรอกข้อมูล 

6.เลือกวันที่ 
7.คลิกบันทึก 

ดึงข้อมูลรายวิชาจาก มคอ.2 
(โครงสร้างหลักสูตร) 

5.กรอกข้อมูล 
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 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 30  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัสและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้าข้อมูลเบื้องต้น มคอ .3 

รหัสและชื่อรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้าข้อมูลเบื้องต้น มคอ .3 

จ านวนหน่วยกิต ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้ารายวิชา 

หลักสูตร ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้ารายวิชา 

ประเภทรายวิชา ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้ารายวิชา 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส าหรับเลือกผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนภาคทฤษฎี ส าหรับเลือกอาจารย์ผู้สอนภาคทฤษฎี 

อาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎี ส าหรับเลือกอาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎี 

ภาคการศึกษา ส าหรับกรอกข้อมูลภาคการศึกษา 

ชั้นปีที่ ส าหรับกรอกข้อมูลชั้นปีที่ 

ปีการศึกษา ส าหรับกรอกข้อมูลปีการศึกษา 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ดึงข้อมูลมาจาก มคอ. 2 (โครงสร้างหลักสูตร) 

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ดึงข้อมูลมาจาก มคอ. 2 (โครงสร้างหลักสูตร) 

สถานที่เรียน ส าหรับกรอกข้อมูลสถานที่เรียน 

วัน/เดือน/ปี ส าหรับเลือกวัน/เดือน/ปี 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกเพ่ิมอาจารย์ผู้รับรายวิชา / เพิ่มอาจารย์สอนภาคทฤษฎ ี/ เพ่ิมอาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎี 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกตกลกที่ปุ่ม “บันทึก”       เพ่ือดึงข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 4. กรอกข้อมูลภาคการศึกษา / ชั้นปีที ่/ ปีการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 5. กรอกข้อมูลสถานที่เรียน 
ขั้นตอนที่ 6. จะท าการล็อกวัน/เดือน/ปี ของวันปัจจุบัน แต่สามารถเลือกวัน/เดือน/ปี เองได้ 

ขั้นตอนที่ 7. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”    เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วระบบจะแสดงข้อความ
ว่า “บันทึกส าเร็จ” 

4.1.3.3. หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

 
รูปที่ 244 แสดงจุดมุ่งหมายรายวิชา / หมายเหตุ  

 
รูปที่ 245 แสดงผลการเรียนรู้จาก learning outcome จาก curriculum mapping  

แสดงข้อมูลจุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

แสดงข้อมูลจุดมุ่งหมายรายวิชา น ามาจาก 
learning outcome จาก curriculum 
mapping ของ มคอ. 2  

คลิกเลือก
นอกเหนือจากที่มี 

แสดงข้อมูลผลการ
เรียนรู้ จาก 
curriculum mapping  

คลิกเรียบร้อย 
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รูปที่ 246 เพ่ิมข้อมูลรายวิชานี้มีการบูรณาการการเรียนการสอน 

 
รูปที่ 247  เพิ่มรายละเอียดของการบูรณาการ 

 

 

1.กรอกข้อมูล 

2.เลือกรายวิชาเปิด
ใหม่/เปิดสอนแล้ว 

3.กรอกข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 

กรอกข้อมูล 

คลิกเพิ่ม
วัตถุประสงค์ 
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รูปที่ 248 เพ่ิมข้อมูลวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงในรายวิชา 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 31  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

การวิจัย เรื่อง ส าหรับกรอกข้อมูลการวิจัย 

การบริการวิชาการ เรื่อง ส าหรับกรอกข้อมูลการบริการวิชาการ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ส าหรับกรอกข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การจัดการความรู้ เรื่อง ส าหรับกรอกข้อมูลการจัดการความรู้ 

การพัฒนานักศึกษา เรื่อง ส าหรับกรอกข้อมูลการพัฒนาศึกษา 

วิชาที่เปิดใหม่ ส าหรับกรอกข้อมูลวิชาที่เปิดใหม่ 

วิชาที่เคยเปิดสอนแล้ว ส าหรับกรอกข้อมูลวิชาที่เคยเปิดสอนแล้ว 

วัตถุประสงค์ ส าหรับกรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ 

ข้อมูล/หลักฐาน ส าหรับกรอกข้อมูล/หลักฐาน 

วิธีการพัฒนา/ปรับปรุง ส าหรับกรอกข้อมูลวิธีการพัฒนา/ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ ส าหรับกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบ 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกรายวิชานี้มีการบูรณาการเรียนการสอน ถ้าเลือกมีก็จะแสดงข้อมูลออกมา ถ้าไม่มีข้อมูลก็จะ
 หายไป แต่ถ้ามีการกรอกข้อมูลเข้าไปแล้ว  แล้วเลือกไม่มี ข้อมูลก็จะหายไป 
ขั้นตอนที่ 2. เลือกรายวิชาที่เปิดใหม/่วิชาที่เคยเปิดสอนแล้ว  
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลรายวิชาที่เปิดใหม/่รายวิชาที่เคยเปิดสอนแล้ว 
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ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”    เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วระบบจะแสดงข้อความ
ว่า “บันทึกส าเร็จ” 

4.1.3.4. หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
รูปที่ 249 เพ่ิมข้อมูลค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 

รูปที่ 250 การเพ่ิมจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ดึงข้อมูลมาจาก 

หน้ารายวิชา ดึงข้อมูลมาจาก 

หน้ารายวิชา 

2.กรอกข้อมูล 

ดึงข้อมูลมาจาก มคอ. 2  

1.เลือกจ านวนอาทิตย์ท่ี
สอน / จ านวนครั้งที่สอน/
อาทิตย์ 
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รูปที่ 251 การเพ่ิมจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและ 

แนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 3 ลักษณะและวิธีการด าเนินการ 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 3 ลักษณะและวิธีการด าเนินการ สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 32  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 3 ลักษณะและวิธีการด าเนินการ 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ค าอธิบายรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ดึงข้อมูลมาจากหน้ารายวิชา ก่อนสร้างมคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
(ภาษาอังกฤษ) 

ดึงข้อมูลมาจากหน้ารายวิชา ก่อนสร้างมคอ.2 

จ านวนอาทิตย์ท่ีสอน  รายการเลือกจ านวนอาทิตย์ที่สอน ตั้งแต่ 1-20 อาทิตย์ 

จ านวนครั้งที่สอนต่ออาทิตย์ ส าหรับเลือกครั้งที่สอนต่ออาทิตย์ 1-3 ครั้ง  

ทฤษฏี ดึงข้อมูลมาจากหน้ารายวิชา ค านวณจากจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตร 

สอนเสริม ส าหรับกรอกข้อมูลสอนเสริมตามความต้องการ 

ปฏิบัติ/ทดลอง ดึงข้อมูลมาจากหน้ารายวิชา ค านวณจากจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาใน

2.กรอกข้อมูล 

4.คลิกบันทึก 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

โครงสร้างหลักสูตร 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ดึงข้อมูลมาจากหน้ารายวิชา ค านวณจากจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ ดึงข้อมูลมากจาก มคอ.3 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

สถานที่ ส าหรับกรอกข้อมูลสถานที่ 

E-mail address/โทรศัพท์ ส าหรับกรอกข้อมูล E-mail address และเบอร์โทรศัพท์ 

วัน และเวลาในการให้
ค าปรึกษา 

ส าหรับกรอกข้อมูล วันและเวลาในการให้ค าปรึกษา 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกจ านวนอาทิตย์ที่สอน และจ านวนครั้งที่สอนต่อสัปดาห์ตามความต้องการ 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลสอนเสริมตามความต้องการ 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลสถานที่ / E-mail address/เบอร์โทรศัพท/์วัน และเวลาในการให้ค าปรึกษา 

ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”    เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 
หมวดที่ 4 
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4.1.3.5. หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 
รูปที่ 252 เพ่ิมข้อมูลการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถ

แสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 33  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

เพิ่มวิธีการสอน ส าหรับเพิ่มวิธีการสอน 

เพิ่มวิธีการประเมินผล ส าหรับเพิ่มวิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ ดึงข้อมูลมาจากมคอ.2 หมวดที่ 4 

3.คลิกบันทึก 
1.เลือกข้อมูล
วิธีการสอน 

2.เลือกข้อมูล
วิธีการประเมินผล 

เพ่ิมวิธีการสอน 

เพ่ิมวิธีการประเมินผล 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

วิธีการสอน เลือกวิธีการสอน 

วิธีการประเมิน เลือกวิธีการประเมิน 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกวิธีการสอน ถ้าข้อมูลไม่มีในส่วนที่เลือก สามารถเพ่ิมวิธีการสอนในช่องเพ่ิมวิธีการสอน แล้ว
กรอกข้อมูลได ้
ขั้นตอนที ่2. เลือกวิธีการประเมิน ถ้าข้อมูลไม่มีในส่วนที่เลือก สามารถเพ่ิมวิธีการประเมินผลในช่องเพ่ิมวิธีการ
ประเมินผล แล้วกรอกข้อมูลได ้

ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงข้อความ
ว่า “บันทึกส าเร็จ” 
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4.1.3.6. หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

 
รูปที่ 253 เพ่ิมข้อมูลแผนการสอน 

 

รูปที่ 254 หน้าเพิ่มข้อมูลแผนการสอน 

 

รูปที่ 255 เพิ่มบทการสอน 

1.คลิกเพิ่มแผนการสอน 

2.คลิกเพิ่มบทการสอน 
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รูปที่ 256 หน้าเพิ่มบทการสอน (1) 

 

รูปที่ 257 หน้าเพิ่มบทการสอน (2) 

 

 

คลิกเพิ่มแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.กรอกข้อมูล เลือกผลการเรียนรู ้

เลือกสัปดาห์ที่ต้องการ 

เลือกงานที่ใช้ประเมิน 
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รูปที่ 258 เพ่ิมข้อมูลแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
รูปที่ 259 ข้อมูลตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 260 หน้าแก้ไขข้อมูลตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  

เลือกรูปแบบตาราง 
คลิกเพ่ือดูข้อมูล 

 

 

คลิกเพ่ือแก้ไขข้อมูล  

 

4.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 261 ตารางสรุปข้อมูลตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  สามารถแสดง

ได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 34  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

สัปดาห์ที่ เรียงล าดับตัวเลขตามตารางที่เปิด 

วัน เดือน ปี/เวลา เลือก วัน /เดือน/ปี 

เวลาเริ่มต้น ส าหรับกรอกเวลาเริ่มต้น 

เวลาสิ้นสุด ส าหรับกรอกเวลาสิ้นสุด 

บทที/่หัวข้อ ส าหรับเลือกข้อมูล บทที่/หัวข้อ 

วิธีการสอน เลือกข้อมูลวิธีการสอน ดึงข้อมูลมาจากข้อมูลพื้นฐาน 

การประเมินผล เลือกข้อมูลวิธีการประเมินผล ดึงข้อมูลมาจากข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้สอน เลือกชื่ออาจารย์ผู้สอน 

ผลการเรียนรู้ เลือกผลการเรียรู้ที่ดึงข้อมูลมาจาก มคอ.3 หมวดที่ 4 

งานที่ใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ 

ส าหรับเลือกข้อมูลงานที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ก าหนด เลือกข้อมูลสัปดาห์ 

5.กดบันทึก 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

สัดส่วนของการประเมินผล ส าหรับกรอกข้อมูลสัดส่วนของการประเมินผล 

บทที่ ส าหรับกรอกข้อมูลบทที่ 

หัวข้อ/วัตถุประสงค์ ส าหรับกรอกข้อมูลหัวข้อ/วัตถุประสงค์ 

จ านวนชั่วโมง ส าหรับกรอกข้อมูลจ านวนชั่วโมง 

น้ าหนักรายบท(ร้อยละ) ส าหรับกรอกข้อมูลน้ าหนักรายบท(ร้อยละ) 

น้ าหนักคะแนนรายด้าน ส าหรับกรอกข้อมูลน้ าหนักคะแนนรายด้าน 

  

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลแผนการสอน วัน/เดือน/ปีและเวลา, เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด,จ านวนชั่วโมง, เลือก
บทที/่หัวข้อ, วิธีการสอน, การประเมินผล, ผู้สอน 
ขั้นตอนที ่2. กรอกข้อมูลแผนการประเมินผลการเรียนรู้ เลือกผลการเรียนรู้ งานที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
 สัปดาห์ที่ก าหนด และกรอกสัดส่วนของการประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลสัดส่วนของผลประเมิน 
ขั้นตอนที่ 4. กรอกข้อมูลตารางวิเคราะห์ข้อสอบ บทที่ หัวข้อ/วัตถุประสงค์ จ านวนชั่วโมง น้ าหนักรายบท(ร้อย
 ละ ) น้ าหนักคะแนนรายด้าน 

ขั้นตอนที่ 5. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”    เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วระบบจะแสดงข้อความ
ว่า “บันทึกส าเร็จ” 

4.1.3.7. หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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รูปที่ 262 เพ่ิมข้อมูลต าราและเอกสารหลัก 

 
รูปที่ 263 เพ่ิมข้อมูลเอกสารและข้อมูลส าคัญ 

1.กรอกข้อมูล 

เพ่ิมผู้แต่ง 

ลบต าราและเอกสารหลัก 

เพ่ิมต าราและเอกสารหลัก 

เพ่ิมต าราและเอกสารหลัก 

เพ่ิมเอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ลบเอกสารและข้อมูลส าคัญ 

2.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 264 เพ่ิมข้อมูลเอกสารข้อมูลแนะน า 

 

 
รูปที่ 265 คลิกบันทึก 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน สามารถ

แสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 35  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ผู้แต่ง ส าหรับกรอกชื่อผู้แต่ง 

ปีท่ีพิมพ์ ส าหรับกรอกปีที่พิมพ์ 

ชื่อเรื่อง ส าหรับกรอกชื่อเรื่อง 

ครั้งที่พิมพ์ ส าหรับกรอกครั้งที่พิมพ์ 

3.กรอกข้อมูล 

ลบต ารา 

เพ่ิมต ารา 

เพ่ิมต ารา 

เพ่ิมผู้แต่ง 

4.คลิกบันทึก 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

สถานที่พิมพ์ ส าหรับกรอกสถานที่พิมพ์ 

ส านักพิมพ์ ส าหรับกรอกส านักพิมพ์ 

ISBN: ส าหรับกรอก ISBN 

เลขที่หนังสือจากห้องสมุด ส าหรับกรอกเลขที่หนังสือจากห้องสมุด 

เอกสารและข้อมูลส าคัญ ส าหรับกรอกเอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลเอกสารข้อมูลแนะน า 
ขั้นตอนที ่2. กรอกข้อมูลเอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลเอกสารข้อมูลแนะน า 

ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วระบบจะแสดงข้อความว่า 
“บันทึกส าเร็จ” 
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4.1.3.8. หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
รูปที่ 266 เพ่ิมข้อมูลกลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 
รูปที่ 267 เพ่ิมข้อมูลกลยุทธ์การประเมินการสอน 

1.กรอกข้อมูล 

2.กรอกข้อมูล 

3.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 268 เพ่ิมข้อมูลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 
รูปที่ 269 เพ่ิมข้อมูลอื่นๆ 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ

รายวิชา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 36  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ
ของรายวิชา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาโดยนักศึกษา 

ส าหรับกรอกข้อมูลกลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินการสอน ส าหรับกรอกข้อมูลกลยุทธ์การประเมินการสอน 

4.กรอกข้อมูล 

5.กรอกข้อมูล 

6.กรอกข้อมูล 

7.คลิกบันทึก 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

การปรับปรุงการสอน ส าหรับกรอกข้อมูลการปรับปรุงการสอน 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา 

ส าหรับกรอกข้อมูล การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา 

การด าเนินการทบทวนและการวาง
แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา 

ส าหรับกรอกข้อมูล การด าเนินการทบทวนและการวางแผนการปรับปรุง
ประสิทธิผลของรายวิชา 

อ่ืนๆ ส าหรับกรอกข้อมูลอ่ืนๆ 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลกลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2. ส าหรับกรอกข้อมูลกลยุทธ์การประเมินการสอน 
ขั้นตอนที่ 3. ส าหรับกรอกข้อมูลการปรับปรุงการสอน 
ขั้นตอนที่ 4. ส าหรับกรอกข้อมูลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ขั้นตอนที่ 5. ส าหรับกรอกข้อมูลการด าเนินการทบทวนและการวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ขั้นตอนที่ 6. ส าหรับกรอกข้อมูลอ่ืนๆ 
ขั้นตอนที่ 7. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

4.1.4.  แก้ไขรายวิชา มคอ.3 
4.1.4.1. การแก้ไขข้อมูลรายวิชา มคอ.3 

 

 
รูปที่ 270 แก้ไขข้อมูลรายวิชา มคอ.3 

 

แสดงรายการต่อหน้า ค้นหาหลักสูตร 

เลือกหน้า 

1.คลิกแก้ไข 
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รูปที่ 271 แก้ไขหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 
รูปที่ 272 แก้ไขหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

 
รูปที่ 273 แก้ไขหมวดที่ 3 ลักษณะการด าเนินการ 

 

2.คลิกเลือกข้อที่ หรือ 
หมวดที่ต้องการแก้ไข 

แก้ไขหมวดที่ 2 

แก้ไขหมวดที่ 3 
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รูปที่ 274 แก้ไขหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
รูปที่ 275 แก้ไขหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

 
รูปที่ 276 แก้ไขหมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
รูปที่ 277 แก้ไขหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม           
ขั้นตอนที่ 2. เลือกหัวข้อ และหมวดต่างๆที่ต้องการแก้ไขข้อมูล  

แก้ไขหมวดที่ 4 

แก้ไขหมวดที่ 5 

แก้ไขหมวดที่ 6 

แก้ไขหมวดที่ 7 
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4.1.5.  น าเข้าเอกสาร มคอ.3 
4.1.5.1. การน าเข้าเอกสาร มคอ.3 

 
รูปที่ 278 น าเข้าเอกสารมคอ.3 (1) 

 
รูปที่ 279 น าเข้าเอกสารมคอ.3 (2) 

 
รูปที่ 280 น าเข้าเอกสารมคอ.3 (3) 

ค้นหา 

เอกสารที่น าเข้า 

จ านวนไฟล์ / ขนาดไฟล์ 

เคร่ืองมือต่างๆ 

1. คลิกขวาแล้วเลือกUpload 
Files 

2. ลากไฟล์ท่ีต้องการเข้ามา
ว่างที่ Drop files here 
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ขั้นตอนการน าเข้าเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกขวาที่หน้าจอ แล้วเลือกไปที่ Upload Files  
ขั้นตอนที่ 2. เลือกหัวข้อ และหมวดต่างๆที่ต้องการแก้ไขข้อมูล  
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4.1.6. ส่งออกเอกสาร มคอ.3 
4.1.6.1. การส่งออกเอกสาร มคอ.3 

 
รูปที่ 281 ส่งออกเอกสาร 

 
รูปที ่282 แสดงส่งออกเอกสาร 

ขั้นตอนการน าเข้าเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกหลักสูตรที่จะส่งออกเอกสาร 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกเลือกดาวน์โหลดเอกสารแบบ PDF หรือ Word 
 

  

1.เลือกหลักสูตรที่
จะส่งออก 

2.คลิกเลือกดาวน์
โหลดเอกสาร 
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4.1.7. สร้างประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 
4.1.7.1. ข้อมูลเบื้องต้น 

 
รูปที่ 283 เพ่ิมข้อมูลเบื้องต้น 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการสร้างประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการสร้างประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 37  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการสร้างประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

สถาบัน ดึงข้อมูลมาจากผู้ที่เข้าสู่ระบบ 

ชื่อวิทยาลัย ดึงข้อมูลมาจากผู้ที่เข้าสู่ระบบ ไม่สามารถแก้ไขส่วนนี้ได้ 

ชื่อหลักสูตร ส าหรับเลือกชื่อหลักสูตร  

ชื่อรายวิชา ส าหรับเลือกชื่อรายวิชา 

 

ขั้นตอนการสร้างรายวิชา มคอ.4 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกชื่อหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 2. เลือกรายวิชา 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงข้อความ

ว่า “บันทึกส าเร็จ” 

 

1.เลือกหลักสูตร 

2.เลือกรายวิชา 

3.คลิกบันทึก 
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4.1.7.2. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รูปที่ 284 เพ่ิมข้อมูลรหัสและชื่อวิชา/จ านวนหน่วยกิต/หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 
รูปที่ 285 เพ่ิมข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (1) 

เพ่ิมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

เพ่ิมอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัต ิ ลบ 

1.คลิกเพิ่มอาจารย์ 

ดึงข้อมูลมาจากหน้าข้อมูล
เบ้ืองต้น มคอ.4 
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รูปที่ 286 เพ่ิมข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (2) 

 

 
รูปที่ 287 เพ่ิมข้อมูลภาควิชา/Pre-requisites/Co-requisites 

 
รูปที่ 288 เพ่ิมวันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 

 

 

 

ค้นหาชื่ออาจารย์ 

2.เลือก 

3.คลิกตกลง 

4.กรอกข้อมูล 

5.เลือกวันที่ 6.คลิกบันทึก 

ดึงข้อมูลรายชื่อวิชามา
จาก มคอ. 2 
(โครงสร้างหลักสูตร) 
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รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 38  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัสและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้าข้อมูลเบื้องต้น มคอ .4 

รหัสและชื่อรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้าข้อมูลเบื้องต้น มคอ .4 

จ านวนหน่วยกิต ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้ารายวิชา 

หลักสูตร ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้ารายวิชา 

ประเภทรายวิชา ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้ารายวิชา 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส าหรับเลือกผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ส าหรับเลือกอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ส าหรับเลือกอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 

ภาคการศึกษา ส าหรับกรอกข้อมูลภาคการศึกษา 

ชั้นปีที่ ส าหรับกรอกข้อมูลชั้นปีที่ 

รุ่นที ่ ส าหรับกรอกข้อมูลรุ่นที่ 

ปีการศึกษา ส าหรับกรอกข้อมูลปีการศึกษา 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้ารายวิชา 

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ดึงข้อมูลมาจากการกรอกข้อมูลในหน้ารายวิชา 

วัน/เดือน/ปี ส าหรับเลือกวัน/เดือน/ปี 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกเพ่ิมอาจารย์ผู้รับรายวิชา / เพิ่มอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ / เพ่ิมอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ  
ขั้นตอนที่ 2. คลิกเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนที่ 3. คลิกตกลกที่ปุ่ม “ตกลง”       เพ่ือดึงข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 4. กรอกข้อมูลภาคการศึกษา / ชั้นปีที ่/ รุ่นที่ / ปีการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 5. กรอกข้อมูลสถานที่เรียน 
ขั้นตอนที่ 6. จะท าการล็อกวัน/เดือน/ปี ของวันปัจจุบัน แต่สามารถเลือกวัน/เดือน/ปี เองได้ 
ขั้นตอนที่ 7. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงข้อความ

ว่า “บันทึกส าเร็จ” 

4.1.7.3. หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

 
รูปที่ 289  เพ่ิมข้อมูลจุดมุ่งหมายรายวิชา 

 

รูปที่ 290 เพ่ิมข้อมูลรายวิชานี้มีการบูรณาการการเรียนการสอน 
 

แสดงข้อมูลจุดมุ่งหมายรายวิชาที่น า
ข้อมูลมาจาก learning outcome 
จาก curriculum mapping ของ 
มคอ. 2  

1.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 291 เพ่ิมข้อมูลวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงในรายวิชา 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 39  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

การวิจัย เรื่อง ส าหรับกรอกข้อมูลการวิจัย 

การบริการวิชาการ เรื่อง ส าหรับกรอกข้อมูลการบริการวิชาการ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ส าหรับกรอกข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การจัดการความรู้ เรื่อง ส าหรับกรอกข้อมูลการจัดการความรู้ 

การพัฒนานักศึกษา เรื่อง ส าหรับกรอกข้อมูลการพัฒนาศึกษา 

วิชาที่เปิดใหม่ ส าหรับกรอกข้อมูลวิชาที่เปิดใหม่ 

วิชาที่เคยเปิดสอนแล้ว ส าหรับกรอกข้อมูลวิชาที่เคยเปิดสอนแล้ว 

วัตถุประสงค์ ส าหรับกรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ 

ข้อมูล/หลักฐาน ส าหรับกรอกข้อมูล/หลักฐาน 

วิธีการพัฒนา/ปรับปรุง ส าหรับกรอกข้อมูลวิธีการพัฒนา/ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ ส าหรับกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบ 

3.กรอกข้อมูล 
4.คลิกบันทึก 

2.เลือกรายวิชาที่เคยเปิด
สอนแล้ว / รายวิชาที่เปิด
ใหม่ 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกรายวิชานี้มีการบูรณาการเรียนการสอน ถ้าเลือกมีก็จะแสดงข้อมูลออกมา ถ้าไม่มีข้อมูลก็จะ
 หายไป แต่ถ้ามีการกรอกข้อมูลเข้าไปแล้ว  แล้วเลือกไม่มี ข้อมูลก็จะหายไป 
ขั้นตอนที่ 2. เลือกรายวิชาที่เปิดใหม/่วิชาที่เคยเปิดสอนแล้ว  
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลรายวิชาที่เปิดใหม/่รายวิชาที่เคยเปิดสอนแล้ว 
ขั้นตอนที่ 4. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงข้อความ

ว่า “บันทึกส าเร็จ” 
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4.1.7.4. หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

 

 
รูปที่ 292 เพ่ิมข้อมูลการพัฒนาผลการเรียนรู้ 

 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 40  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

3.คลิกบันทึก 

1.เลือกข้อมูล
วิธีการสอน 

2.เลือกข้อมูล
วิธีการประเมินผล 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ความรู้หรือทักษะที่ต้องการพัฒนา 

จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ดึงข้อมูลมากจาก มคอ.4 หมวดที่ 2 ข้อที่ 1 

วิธีการสอน เลือกข้อมูลและเปิดช่องอ่ืนๆให้เติม 

วิธีการประเมินผล เลือกข้อมูลชุดเครื่องมือการประเมินผลตาม LO ของแต่ละตัว 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลและเปิดช่องอ่ืนๆให้เติม 
ขั้นตอนที่ 2. เลือกข้อมูลชุดเครื่องมือการประเมินผลตาม LO ของแต่ละตัว  
ขั้นตอนที่ 3. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงข้อความ

ว่า “บันทึกส าเร็จ” 

4.1.7.5. หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 

  
รูปที่ 293 เพ่ิมข้อมูลค าอธิบายรายวิชา 

 

ดึงข้อมูลมาจากหน้ารายวิชา 
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รูปที่ 294 เพ่ิมกิจกรรมของนักศึกษา 

 

 
รูปที่ 295 เพ่ิมรายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
รูปที่ 296 เพ่ิมข้อมูลการติดตามผลการเรียนรู้/หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ 

1.กรอกข้อมูล เพ่ิมกิจกรรมของนักศึกษา 

เพ่ิมกิจกรรมของนักศึกษา 2.เลือก 

3.กรอกข้อมูล 
4.กรอก
ข้อมูล เพ่ิมรายงาน 

เพ่ิมรายงาน 

5.กรอกข้อมูล 

6.กรอกข้อมูล 

3.กรอก
ข้อมูล 
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รูปที่ 297 เพ่ิมข้อมูลหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์/การเตรียมการในการแนะแนว 

 
รูปที่ 298 เพ่ิมข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ฝึก  

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 4 ลักษณะและวิธีการด าเนินการ 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 4 ลักษณะและวิธีการด าเนินการ สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 41  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 4 ลักษณะและวิธีการด าเนินการ 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) ดึงข้อมูลมาจากหน้ารายวิชา ก่อนสร้างมคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ดึงข้อมูลมาจากหน้ารายวิชา ก่อนสร้างมคอ.2 

กิจกรรม ส าหรับกรอกข้อมูลกิจกรรม 

9.กรอกข้อมูล 

8.กรอกข้อมูล 

7.กรอกข้อมูล 

10.คลิกบันทึก 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

จ านวนประสบการณ์ เลือกจ านวนประสบการณ์ 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับกรอกข้อมูลรายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

ก าหนดส่งงาน เลือกก าหนดส่งงาน 

การติดตามผลการเรียนรู้การฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

ส าหรับกรอกข้อมูลการติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์
ภาคสนามของนักศึกษา 

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ 

ส าหรับกรอกข้อมูลหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ส าหรับกรอกข้อมูลหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

การเตรียมการในการแนะแนว
ช่วยเหลือนักศึกษา 

ส าหรับกรอกข้อมูลการเตรียมการในการแนะแนวช่วยเหลือนักศึกษา 

สิ่งอ านวยความสะดวกและการ
สนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 

ส าหรับกรอกข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการ
จากสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 2. เลือกจ านวนประสบการณ ์
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลรายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
ขั้นตอนที่ 4. กรอกก าหนดส่งงาน 
ขั้นตอนที่ 5. กรอกข้อมูลการติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  
ขั้นตอนที่ 6. กรอกข้อมูลหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ 
ขั้นตอนที่ 7. กรอกข้อมูลหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ขั้นตอนที่ 8. กรอกข้อมูลการเตรียมการในการแนะแนวช่วยเหลือนักศึกษา 
ขั้นตอนที่ 9. กรอกข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 
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ขั้นตอนที่ 10. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงข้อความ
ว่า “บันทึกส าเร็จ” 

4.1.7.6. หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 
 

 
รูปที่ 299 เพ่ิมข้อมูลการก าหนดสถานที่ฝึก/การเตรียมนักศึกษา 

 
รูปที่ 300 เพ่ิมข้อมูลการเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/การเตรียมอาจารย์พิเศษ 

2.กรอกข้อมูล 

3.กรอกข้อมูล 

4.กรอกข้อมูล 

1.เลือกข้อมูล 

เพิ่มสถานที่ฝึก / ระดับสถานบริการ /
ระบบคุณภาพ 
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รูปที่ 301 เพ่ิมข้อมูลการจัดการความเสี่ยง 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ สามารถแสดงได้

ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 42  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

สถานที่ฝึก เลือกข้อมูล ดึงมากจากหน้าข้อมูลพื้นฐาน 

ระดับสถานบริการ เลือกข้อมูล ดึงมากจากหน้าข้อมูลพื้นฐาน 

ระบบคุณภาพ เลือกข้อมูล ดึงมากจากหน้าข้อมูลพื้นฐาน 

การเตรียมนักศึกษา ส าหรับกรอกข้อมูลการเตรียมการนักศึกษา 

การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/
อาจารย/์อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ส าหรับกรอกข้อมูลการเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์/อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ 

การเตรียมอาจารย์/อาจารย์พิเศษ
สอนภาคปฏิบัติ 

ส าหรับกรอกข้อมูลการเตรียมอาจารย์/อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 

การจัดการความเสี่ยง ส าหรับกรอกข้อมูลการจัดการความเสี่ยง 

 
 

 

5.กรอกข้อมูล 

6.คลิกบันทึก 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกข้อมูลสถานที่ฝึก / ระดับสถานบริการ / ระบบคุณภาพ จะท าการดึงข้อมูลมาจากข้อมูล
 พื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลการเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลการเตรียมอาจารย์/อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 4. กรอกข้อมูลการจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงข้อความ

ว่า “บันทึกส าเร็จ” 

4.1.7.7. หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 

 

 
 
 

รูปที่ 302 การเพ่ิมข้อมูลหลักเกณฑ์การประเมินผล 

 
รูปที่ 303 การเพ่ิมข้อมูลกระบวนการประเมินผล/ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษ 

 

เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ /การ
ประเมินผล 

1.กรอกข้อมูล 

2.กรอกข้อมูล 

3.กรอกข้อมูล 

เลือกผลการเรียนรู ้
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รูปที่ 304 เพ่ิมข้อมูลความรับผิดชอบของอาจารย์/การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 43  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

กิจกรรมการเรียนรู้ เลือกข้อมูล ดึงมากจากหน้าข้อมูลพื้นฐาน 

การประเมิน เลือกข้อมูล ดึงมากจากหน้าข้อมูลพื้นฐาน 

สัดส่วนการประเมิน เลือกข้อมูล ดึงมากจากหน้าข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการเรียนรู้ ส าหรับกรอกข้อมูลการเตรียมการนักศึกษา 

กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

ส าหรับกรอกข้อมูลการเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์/อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ 

ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษ
สอนภาคปฏิบัติต่อการประเมิน
นักศึกษา 

ส าหรับกรอกข้อมูลการเตรียมอาจารย์/อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 

ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษ
สอนภาคปฏิบัติต่อการประเมิน

ส าหรับกรอกข้อมูลการจัดการความเสี่ยง 

4.กรอกข้อมูล 

5.กรอกข้อมูล 

6.คลิกบันทึก 
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รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

นักศึกษา 

การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง ส าหรับกรอกข้อมูลการสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลหลักเกณฑ์การประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา  
ขั้นตอนที่ 4. กรอกข้อมูลความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาต่อการประเมินนักศึกษา  
ขั้นตอนที่ 5. กรอกข้อมูลการสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
ขั้นตอนที่ 6. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  แล้วระบบจะแสดงหน้าของ 

หมวดที่ 7 

4.1.7.8. หมวดที่ 7 กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้อง 

 
รูปที่ 305 เพ่ิมข้อมูลกระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้อง  (1) 

1.กรอกข้อมูล 

2.กรอกข้อมูล 
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รูปที่ 306 เพ่ิมข้อมูลกระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้อง  (2) 

 
รูปที่ 307 เพ่ิมข้อมูลกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

 

 
รูปที่ 308 เพ่ิมอุปกรณ์และเครื่องมือ 

3.กรอกข้อมูล 

4.กรอกข้อมูล 

6.กรอกข้อมูล 

7.คลิกบันทึก 

เพ่ิมผู้แต่ง 

ลบต าราและเอกสารหลัก 

5.กรอกข้อมูล 
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รายละเอียดข้อมูลใช้ส าหรับการเพิ่มหมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนิน การของการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 
 รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 44  รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลหมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการ

ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
รายการข้อมูล ค าอธิบาย 

นักศึกษา ส าหรับกรอกข้อมูลนักศึกษา 

อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติใน
แหล่งฝึก 

ส าหรับกรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติในแหล่งฝึก 

อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ส าหรับกรอกข้อมูลอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

อ่ืนๆ ส าหรับกรอกข้อมูลอื่นๆ 

ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน 

ส าหรับกรอกข้อมูลต าราและเอกสารหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน 

อุปกรณ์และเครื่องมือ ส าหรับกรอกข้อมูลอุปกรณ์และเครื่องมือเพ่ิมเติม 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลนักศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติในแหล่งฝึก 
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 4. กรอกข้อมูลอื่นๆ 
ขั้นตอนที่ 5. กรอกข้อมูลต าราและเอกสารหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่ 6. กรอกข้อมูลอุปกรณ์และเครื่องมือเพ่ิมเติม 
ขั้นตอนที่ 7. คลิกบันทึกที่ปุ่ม “บันทึก”   เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
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4.1.8.  แก้ไขประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 
4.1.8.1. การแก้ไขประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 

 

 
รูปที่ 309 แก้ไขมคอ.4 (ประสบการณ์ภาคสนาม) 

 

แสดงรายการต่อหน้า ค้นหาหลักสูตร 

เลือกหน้า 

1.คลิกแก้ไข 
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รูปที่ 310 แก้ไขหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รูปที่ 311 แก้ไขหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
รูปที่ 312 แก้ไขหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

2.คลิกเลือกข้อที่ หรือ 
หมวดที่ต้องการแก้ไข 

แก้ไขหมวดที่ 2 

แก้ไขหมวดที่ 3 
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รูปที่ 313 แก้ไขหมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
รูปที่ 314 แก้ไขหมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

 
รูปที่ 315 แก้ไขหมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 

 

แก้ไขหมวดที่ 4 

แก้ไขหมวดที่ 5 

แก้ไขหมวดที่ 6 
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รูปที่ 316 แก้ไขหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกแก้ไขท่ีปุ่ม           
ขั้นตอนที่ 2. เลือกหัวข้อ และหมวดต่างๆที่ต้องการแก้ไขข้อมูล  

4.1.9.  น าเข้าประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 
4.1.9.1. การน าเข้าประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 

 
รูปที่ 317 น าเข้าเอกสารมคอ.4 (1) 

 

แก้ไขหมวดที่ 7 

1. คลิกขวาแล้วเลือกUpload 
Files 
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รูปที่ 318 น าเข้าเอกสาร มคอ.4 (2) 

 
รูปที่ 319 น าเข้าเอกสารมคอ.4 (3) 

ขั้นตอนการน าเข้าเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 1. คลิกขวาที่หน้าจอ แล้วเลือกไปที่ Upload Files  
ขั้นตอนที่ 2. เลือกหัวข้อ และหมวดต่างๆที่ต้องการแก้ไขข้อมูล  
 

4.1.10. ส่งออกประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 
4.1.10.1.  การส่งออกประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 

 
รูปที่ 320 ส่งออกเอกสาร 

2. ลากไฟล์ท่ีต้องการเข้ามา
ว่างที่ Drop files here 

1.เลือกหลักสูตรที่
จะส่งออก 
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รูปที ่321 แสดงส่งออกเอกสาร 

ขั้นตอนการน าเข้าเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกหลักสูตรที่จะส่งออกเอกสาร 
ขั้นตอนที่ 2. คลิกเลือกดาวน์โหลดเอกสารแบบ PDF หรือ Word 
 

  

2.คลิกเลือกดาวน์
โหลดเอกสาร 
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ผู้อ านวยการประจ าวิทยาลัย  

5. ผู้อ านวยการประจ าวิทยาลัย 
5.1. หน้าที่ของผู้อ านวยการประจ าวิทยาลัย 

5.1.1. ดูรายงาน มคอ. 

 
รูปที ่322 หน้าแรกของผู้อ านวยการประจ าวิทยาลัย 

 

 
รูปที ่323 รายงาน มคอ.2 

 

 
รูปที ่324 รายงาน มคอ.3 

 

รายงาน มคอ.2 

 

รายงาน มคอ.3 
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รูปที ่325 รายงาน มคอ.4 

 

  

รายงาน มคอ.4 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายไอทีประจ าวิทยาลัย  

6. ผู้อ านวยการประจ าวิทยาลัย 
6.1. หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายไอทีประจ าวิทยาลัย 

6.1.1. ดูรายงาน มคอ. 

 
รูปที ่326 หน้าแรกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายไอทีประจ าวิทยาลัย 

 

 
รูปที ่327 รายงาน มคอ.2 

 

 
รูปที ่328 รายงาน มคอ.3 

 

รายงาน มคอ.2 

 

รายงาน มคอ.3 
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รูปที ่329 รายงาน มคอ.4 

 

รายงาน มคอ.4 

 


