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 จากภาพด้านบน  แสดงสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดของระบบ  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑) เจ้าหน้าที่หลักสูตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

หมายถึง บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท าหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานของระบบ  
ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ต้องใช้ร่วมกันทุกหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน  และก ากับ ติดตาม 
การส่งข้อมูล มคอ.๒ ของวิทยาลัยชุมชน  โดยหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น ระบบถึงจะ
น าข้อมูลหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา  และแผนการศึกษา เข้าสู่ระบบบริการ
การศึกษา ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษาได้ 

๒) เจ้าหน้าที่หลักสูตร วิทยาลัยชุมชน 
หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ท าหน้าที่ในการจัดการข้อมูล มคอ.๒ (รายละเอียด
หลักสูตร)  ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ไปจนถึงการส่งข้อมูลให้ สวชช. พิจารณา  และการ
ก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับบุคลากรท่านอ่ืน  ได้แก่ สิทธิ์เจ้าหน้าที่หลักสูตร  สิทธิ์หัวหน้า
สาขาวิชา พร้อมกับระบุสาขาวิชาที่รับผิดชอบ  สิทธิ์หัวหน้ากลุ่มวิชาการ/ผู้รับผิดชอบหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป  และสิทธิ์ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน 

๓) อาจารย์ 
หมายถึง อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชน ท าหน้าที่ในการจัดการข้อมูล มคอ.๓ และ มคอ.๔  
ตามรายวิชาที่มีชื่อเป็นผู้สอน  โดย ๑ รายวิชาให้จัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ เพียงชุดเดียว  และ
จัดการข้อมูล มคอ.๕ และ มคอ.๖  ตามกลุ่มที่เปิดสอนในแต่ละรายวิชา  โดย ๑ กลุ่มให้จัดท า 
มคอ.๕ และ มคอ.๖ เพียงชุดเดียว  โดยแต่ละ มคอ. สามารถคัดลอกข้อมูลจาก มคอ. ที่อนุญาต
ให้คัดลอกมาตั้งต้นในการจัดท าข้อมูล โดยที่ไม่จ าเป็นต้องท าใหม่ทั้งหมดได้ 

๔) หัวหน้าสาขาวิชา 
หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ที่ถูกก าหนดสิทธิ์ให้เป็นผู้ตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๓ – 
๖  ของอาจารย์  ในรายวิชาเฉพาะ  โดยจะสามารถเข้าถึงรายวิชาเฉพาะตามหลักสูตรที่ตนเอง
รับผิดชอบเท่านั้น 
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๕) หัวหน้ากลุ่มวิชาการ/ผู้รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ที่ถูกก าหนดสิทธิ์ให้เป็นผู้ตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๓ – 

๖  ของอาจารย์  ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

๖) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมายถึง ผู้ที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร  ในวิทยาลัยชุมชน  ท า

หน้าที่จัดการข้อมูล มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร)  และตรวจสอบสถานะการส่ง 

มคอ.๓ – ๖  ของอาจารย์  ในรายวิชาเฉพาะ  โดยจะสามารถเข้าถึงรายวิชาเฉพาะตามหลักสูตรที่

ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น 

๗) ผู้บริหาร วิทยาลัยชุมชน 
หมายถึง ผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชน ที่ถูกก าหนดสิทธิ์ให้เป็นผู้พิจารณาข้อมูล มคอ.๗ ของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และก ากับ ติดตาม การจัดท าข้อมูล มคอ.๒ – ๗ ของวิทยาลัย

ชุมชน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนของการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ – ๖  เริ่มจากการเพิ่มข้อมูลอาจารย์ผู้สอน แต่ละกลุ่มในรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปี/ภาคการศึกษา  ที่ระบบบริการการศึกษาฯ  ในส่วนของระบบตารางเรียน ตารางสอน 
ตารางสอบ  ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกน าเข้าสู่ระบบ TQF โดยอัตโนมัติ  จากนั้นก่อนเปิดภาคเรียนให้อาจารย์ผู้สอน
ที่สอนรายวิชาเดียวกันมาร่วมกันจัดท าข้อมูล มคอ.๓ และ มคอ.๔  โดย ๑ รายวิชา จัดท าข้อมูลเพียง ๑ ชุด  
โดยอาจารย์สามารถคัดลอกข้อมูล มคอ. ของรายวิชาที่เคยจัดท าไว้แล้ว และมีสถานะเป็น อนุญาตให้คัดลอก
ข้อมูล มคอ. ได้  มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และปรับแก้เพียงบางส่วนเพ่ือน าไปใช้งานต่ อไป  เมื่อบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยืนยันส่งข้อมูลให้ผู้มีอ านาจตรวจสอบข้อมูล 
 หลังจากที่จัดท าข้อมูล มคอ.๓ และ มคอ.๔ เรียบร้อยแล้ว  อาจารย์สามารถด าเนินการจัดท าข้อมูล 
มคอ.๕ และ มคอ.๖  โดยจัดท าข้อมูลแยกแต่ละกลุ่ม  คือ ๑ กลุ่ม จัดท าข้อมูลเพียง ๑ ชุด เท่านั้น  อาจารย์
สามารถคัดลอกข้อมูล มคอ. ของกลุ่มในรายวิชาที่เคยจัดท าไว้แล้ว และมีสถานะเป็น อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล 
มคอ. ได้  มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และปรับแก้เพียงบางส่วนเพ่ือน าไปใช้งานต่อไป  เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยืนยันส่งข้อมูลให้ผู้มีอ านาจตรวจสอบข้อมูล  ดังภาพด้านล่าง 
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Work Flow การบันทึกข้อมูล มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน อาจารย์ ู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา

ยืนยันส่ง 
มคอ.3, มคอ.4

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบข้อมูล 
และบันทึกผลการ

พิจารณา

ส่งกลับคืนให้แก้ไข
(หมายเหตุ + เก็บประวัติการส่งกลับ)

บันทึกข้อมูล 
มคอ.3, มคอ.4

บันทึกข้อมูลจัดตารางสอน 
ท่ีระบบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ

REG

บันทึกข้อมูล 
มคอ.5, มคอ.6

ผ่าน

ยืนยันส่ง 
มคอ.5, มคอ.6

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบข้อมูล 
และบันทึกผลการ

พิจารณา

ส่งกลับคืนให้แก้ไข
REG

- ข้อม ูลผลการเรียน
- ข้อม ูลผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการเร ียน การสอน

REG

- ข้อม ูลตารางสอน
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 นอกจากนี้ ข้อมูลของ มคอ.๓ – ๖  มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม  และมีการ
เชื่อมโยงกับข้อมูล  มคอ.๒  ดังภาพด้านล่าง 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบ 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 ส าหรับบันทึก/แก้ไข มคอ. 

 ส าหรับยืนยันการส่ง มคอ. 

 ส าหรับส่งออกเป็นไฟล์ในรูปแบบของ  Word 

 ส าหรับดูข้อเสนอแนะการปรับแก้ไข 

 ส าหรับดูรายละเอียด 

 ส าหรับคัดลอก มคอ. 

 แสดงสถานะการส่งข้อมูล มคอ. แล้ว 

 แสดงสถานะยังไม่ได้ส่งข้อมูล มคอ. 

 แสดงสถานะไม่อนุญาตให้คัดลอก มคอ. 

 แสดงสถานะอนุญาตให้คัดลอก มคอ. 
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การเข้าใช้งานระบบ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกที่เมน ูเข้าสู่ระบบ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. เลือกวิทยาลัยชุมชน  กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน (ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับการเข้าใช้งานระบบ
บริการการศึกษา ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา) 

๓. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
๔. กรณีท่ีแสดงข้อความ “กรุณาป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้ถูกต้อง” หมายความว่า ระบบไม่พบ

ข้อมูลชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านตามที่ระบุ  วิธีการแก้ไขคือ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบบริการการศึกษาฯ  
เพ่ือตรวจสอบชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ใช้ 

๕. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อ-นามสกุล  สิทธิ์การใช้งาน และวิทยาลัย
ชุมชน  ที่ด้านบนมุมขวาสุดของหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

๖. กรณีท่ีผู้ใช้มีสิทธิ์การใช้งานมากกว่าหนึ่งสิทธิ์  ให้ท าการเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน ได้ที่ เมนู สิทธิ์การ
ใช้งาน  คลิกที่ เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน  และเลือกสิทธิ์การใช้งานตามท่ีต้องการ  ดังภาพด้านล่าง 
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๗. กรณีท่ีตรวจสอบแล้วพบว่าสิทธิ์การใช้งานไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขโดยการ แจ้งผู้ดูแลระบบ TQF (ผู้ที่
มีสิทธิ์เป็น เจ้าหน้าที่หลักสูตร)  เพื่อท าการ เพ่ิม แก้ไข ลบ สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ถูกต้อง 

 

เมนูการใช้งาน 
 เมนูการใช้งานส าหรับสิทธิ์อาจารย์  ประกอบด้วย 

๑. มคอ.๓ 

๑) การจัดการข้อมูล มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) 

๒) การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๑ 

๓) การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๒ 

๔) การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๓ 

๕) การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๔ 

๖) การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๕ (แผนการสอน) 

๗) การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๕ (แผนการประเมินผลการเรียนรู้) 

๘) การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๖ 

๙) การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๗ 

๑๐) การดูรายละเอียด มคอ.๓ 

๑๑) การคัดลอก มคอ.๓ 

๑๒) การยืนยันส่ง มคอ.๓ 

๑๓) การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๓ 

๑๔) การส่งออก มคอ.๓ เป็นไฟล์ Word 

๑๕) การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๓ 

๒. มคอ.๕ 
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๑) การจัดการข้อมูล มคอ. ๕ (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) 

๒) การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๑ 

๓) การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๒ (รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน) 

๔) การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๒ (หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน) 

๕) การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๓ 

๖) การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๔ 

๗) การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๕ 

๘) การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๖ 

๙) การดูรายละเอียด มคอ.๕ 

๑๐) การคัดลอก มคอ.๕ 

๑๑) การยืนยันส่ง มคอ.๕ 

๑๒) การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๕ 

๑๓) การส่งออก มคอ.๕ เป็นไฟล์ Word 

๑๔) การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๕ 

๓. มคอ.๔ 

๑) การจัดการข้อมูล มคอ. ๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) 

๒) การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๑ 

๓) การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๒ 

๔) การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๓ 

๕) การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๔ 

๖) การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๕ 

๗) การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๖ 

๘) การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๗ 

๙) การดูรายละเอียด มคอ.๔ 

๑๐) การคัดลอก มคอ.๔ 

๑๑) การยืนยันส่ง มคอ.๔ 

๑๒) การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๔ 

๑๓) การส่งออก มคอ.๔ เป็นไฟล์ Word 

๑๔) การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๔ 
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๔. มคอ.๖ 

๑) การจัดการข้อมูล มคอ. ๖ (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) 

๒) การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๑ 

๓) การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๒ 

๔) การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๓ 

๕) การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๔ 

๖) การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๕ 

๗) การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๖ 

๘) การดูรายละเอียด มคอ.๖ 

๙) การคัดลอก มคอ.๖ 

๑๐) การยืนยันส่ง มคอ.๖ 

๑๑) การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๖ 

๑๒) การส่งออก มคอ.๖ เป็นไฟล์ Word 

๑๓) การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๖ 

๕. รายงาน 

๑) รายงานสรุปจ านวนหลักสูตร แยกตามวิทยาลัยชุมชน 

๒) รายงานจ านวนหลักสูตรที่ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชน ตามวันที่ประชุม 

๓) รายงานสถานะการส่ง มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ แยกตามวิทยาลัยชุมชน 

๔) รายงานสถานะการส่ง มคอ.๗ แยกตามวิทยาลัยชุมชน 

๕) รายงานสรุปจ านวนหลักสูตร แยกตามช่วงเวลา 

๖) รายงานรายชื่อหลักสูตร ตามวันที่รับรอง 

๗) รายงานจ านวนหลักสูตรที่ผ่านสภาวิชาการ ตามวันที่ประชุม 

๘) รายงานข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว 

๙) กราฟแสดงจ านวนวิชาที่ส่งและไม่ส่ง มคอ. แต่ละวิทยาลัยชุมชน 

๖. สิทธิ์การใช้งาน 

๑) เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน 

๒) สถิติการเข้าใช้งานระบบ 

โดยแต่ละเมนู สามารถอธิบายการใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
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บทท่ี ๒ ข้อมลู มคอ.๓ 
 

การจัดการข้อมูล มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) 
อาจารย์ผู้สอนที่มีรายชื่ออยู่ในรายวิชา  มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูล มคอ.๓ โดยการจัดท าข้อมูล 

มคอ.๓ จะท ารายวิชาละ ๑ ชุด โดยสามารถคัดลอกข้อมูล มคอ.๓ ที่เคยจัดท าไว้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขโดยไม่
ต้องท าใหม่ทั้งหมด สามารถสืบค้นข้อมูล ดูรายละเอียด และพิมพ์เอกสาร มคอ.๓ ได้  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู มคอ.๓ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๓ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ ให้คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ 
๔. ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูล มคอ.๓ ครบถ้วนในแต่ละหมวดจะแสดงสัญลักษณ์ธงเขียว   และหมวดที่

ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลจะแสดงสัญลักษณ์ธงแดง  
๕. ถ้าต้องการยืนยันส่ง มคอ.๓ ให้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ 

๖. ถ้ามีข้อเสนอแนะจากผู้พิจารณาข้อมูล มคอ.๓ ส่งกลับมาให้แก้ไข ให้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่
ต้องการ เพ่ือดูรายละเอียดสิ่งที่ต้องการให้ปรับแก้ 

๗. ถ้าต้องการส่งออกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ Word ให้คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ 
๘. ถ้าผู้ใช้ยืนยันส่ง มคอ.๓  เรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น   และถ้ายังไม่ได้ยืนยันส่ง มคอ.

๓ จะแสดงสัญลักษณ์  
๙. ถ้าผู้ใช้ยืนยันส่ง มคอ.๓ เรียบร้อยแล้ว สถานะการอนุญาตคัดลอก มคอ.๓ เริ่มต้นจะแสดง

สัญลักษณ์  คือไม่อนุญาตให้คัดลอก  แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนสถานะให้สามารถคัดลอก มคอ.
๓ ได้ ให้คลิกที่   บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเปลี่ยนสถานะการอนุญาตคัดลอก มคอ.๓  

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๑๓ 

การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๑ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๓ หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย หลักสูตรและประเภทของรายวิชา ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่
เรียน สถานที่เรียน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๑” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา แสดงข้อมูลชื่อหลักสูตร และประเภทของรายวิชานี้ โดยเชื่อมโยง

ข้อมูลกับ มคอ.๒ 
ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน แสดงข้อมูลปีการศึกษา และภาคการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชานี้ 
สถานที่เรียน ข้อมูลสถานที่เรียน เช่น วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ข้อมูลวันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ข้อมูลชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๑๔ 

การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๒ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๓ หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของรายวิชา และ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๒” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๑๕ 

การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๓ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๓ หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ  ประกอบด้วย ค าอธิบายรายวิชา ที่เชื่อมโยงข้อมูลมา
จากระบบบริการการศึกษาฯ  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  และจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้
ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๓” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๑๖ 

การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๔ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๓ หมวดที่ ๔ การพัฒนาการผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นการบันทึกการพัฒนาผลการเรียนรู้ใน
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๔” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๑๗ 

 

 

 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๑๘ 

 

๒.  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๑๙ 

การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๕ (แ นการสอน) 
หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก

ข้อมูล มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอน ประกอบด้วย หัวข้อ/รายละเอียด จน.ชม./สัปดาห์ กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้ และผู้สอน ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๕.๑” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล  
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๒๐ 

การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๕ (แ นการประเมิน ลการเรียนรู้) 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์
ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผลปลายภาค และหมายเหตุ  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๕.๒” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
ผลการเรียนรู้ ให้ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบต่อรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

วิธีการประเมิน ข้อมูลวิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงาน หรือ
โครงงาน หรือการทดสอบ 

สัปดาห์ที่ประเมิน ข้อมูลสัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมินผลปลายภาค ข้อมูลสัดส่วนของการประเมินผลปลายภาค เช่น ๑๐% 
หมายเหตุ ข้อมูลหมายเหตุ 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๒๑ 

การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๖ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๓ หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบด้วย ทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  เอกสารและข้อมูลส าคัญ และเอกสารและข้อมูลแนะน า ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๖” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒.  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๒๒ 

การบันทึก มคอ.๓ หมวดที่ ๗ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๓ หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา จะเก็บข้อมูลวิธีการประเมิน
และการปรับปรุงการสอน ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๗” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๒๓ 

การดูรายละเอียด มคอ.๓ 

 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถดู
รายละเอียด มคอ.๓ ได ้ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “ดูรายละเอียด มคอ.๓” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๒๔ 

การคัดลอก มคอ.๓ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถคัดลอก 
มคอ.๓ ได้ โดยจะคลิกคัดลอกได้เฉพาะรายวิชาที่อนุญาตให้คัดลอกเท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “คัดลอก มคอ.๓” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. คลิกท่ี  เพ่ือคัดลอกข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๓. คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันการคัดลอกข้อมูล โดยข้อมูลหมวดที่ ๑ จะไม่ท าการคัดลอกให้ 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๒๕ 

การยืนยันส่ง มคอ.๓ 
 ยืนยันการส่ง มคอ.๓ เป็นการส่งข้อมูล มคอ.๓ ให้หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ / 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๓” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๓ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. คลิกท่ี   บนแถวข้อมูลที่ต้องการส่งข้อมูล มคอ.๓ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔. คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันส่ง มคอ.๓  แล้วสัญลักษณ์สถานะการส่ง มคอ.๓ จะเปลี่ยนเป็น  
 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๒๖ 

การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๓ 
 การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๓ เป็นการเปลี่ยนสถานะการอนุญาตให้ท าการคัดลอกข้อมูล มคอ.๓ ของ
รายวิชาที่ต้องการ  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๓” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๓ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. ข้อมูล มคอ.๓ ต้องยืนยันส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น ถึงจะคลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการได้ จะ

แสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔. คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันการอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๓ ได้ 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๒๗ 

การส่งออก มคอ.๓ เป็นไฟล์ Word 
การส่งออก มคอ.๓ เป็นไฟล์ Word เป็นการส่งออกข้อมูล มคอ.๓ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร 

Microsoft Word ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๓” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๓ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือส่งออกข้อมูล มคอ.๓ ในรูปแบบเอกสาร word จะแสดง

หน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔. คลิกท่ี   เพ่ือบันทึกข้อมูล มคอ.๓ ในรูปแบบเอกสาร word 
 
 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๒๘ 

การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๓ 
 การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๓  เป็นการเรียกดูข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการให้ปรับแกข้้อมูล 
มคอ.๓ จากผู้มีอ านาจพิจารณาข้อมูล มคอ.๓ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๓” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๓ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือดูข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการให้ปรับแก้ จะแสดง
หน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๒๙ 

บทท่ี ๓ ข้อมลู มคอ.๕ 
 

การจัดการข้อมูล มคอ.๕ (รายงาน ลการด าเนินการของรายวิชา) 
อาจารย์ผู้สอนที่มีรายชื่ออยู่ในแต่ละกลุ่มของรายวิชาที่จัดท า มคอ.๓  มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูล  

มคอ.๕  โดยจัดท าแยกกลุ่ม ๆ  ละ ๑ ชุด  สามารถคัดลอกข้อมูล มคอ.๕  ที่เคยจัดท าไว้แล้วมาปรับปรุงแก้ไข
โดยไม่ต้องท าใหม่ทั้งหมด  สามารถสืบค้นข้อมูล  ดูรายละเอียด  และพิมพ์เอกสาร มคอ.๕  ได้   โดยขั้นตอน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๕” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๕ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา แล้วคลิกท่ีปุ่ม  

๓. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๕ ให้คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ แต่ต้องยืนยันส่งข้อมูล 
มคอ.๓ เรียบร้อยแล้วเท่านั้นถึงจะด าเนินการในข้อนี้ได้ 

๔. ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูล มคอ.๕ ครบถ้วนในแต่ละหมวดจะแสดงสัญลักษณ์ธงเขียว   และหมวดที่
ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลจะแสดงสัญลักษณ์ธงแดง  

๕. ถ้าต้องการยืนยันส่ง มคอ.๕ ให้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ 

๖. ถ้ามีข้อเสนอแนะจากผู้พิจารณาข้อมูล มคอ.๕ ส่งกลับมาให้แก้ไข ให้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่
ต้องการ เพ่ือดูรายละเอียดสิ่งที่ต้องการให้ปรับแก้ 

๗. ถ้าต้องการส่งออกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ Word ให้คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ 
๘. ถ้าผู้ใช้ยืนยันส่ง มคอ.๕  เรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น   และถ้ายังไม่ได้ยืนยันส่ง มคอ.

๕ จะแสดงสัญลักษณ์  
๙. ถ้าผู้ใช้ยืนยันส่ง มคอ.๕ เรียบร้อยแล้ว สถานะการอนุญาตคัดลอก มคอ.๕ เริ่มต้นจะแสดง

สัญลักษณ์  คือไม่อนุญาตให้คัดลอก  แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนสถานะให้สามารถคัดลอก มคอ.
๕ ได้ ให้คลิกที่   บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเปลี่ยนสถานะการอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๕ 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๓๐ 

การบนัทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๑ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๕ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๕ หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ได้ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๑” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๓๑ 

การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๒ (รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแ นการสอน) 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๕ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๕ หมวดที่ ๒ รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน เป็นการรายงานชั่วโมงการสอน
จริงเทียบกับแผนการสอนที่จัดท าไว้ใน มคอ.๓ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกที่ “หมวดที่ ๒.๑” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๓๒ 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๓๓ 

การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๒ (หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแ น) 
 หลังจากที่ผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๕ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๕ หมวดที่ ๒ หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน ให้ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และ
พิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยส าคัญให้เสนอแนวทาง
ชดเชย  และมีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก มคอ.๓  มาเพ่ือให้บันทึกข้อมูลประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการ
เรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  ซ่ึงมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๒.๒” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๓๔ 

การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๓ 
 หลังจากที่ผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๕ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๕ หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ประกอบด้วย จ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)  การกระจาย
ของระดับคะแนน (เกรด)  มีการเชื่อมโยงข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาจากระบบบริการการศึกษาฯ  ปัจจัย
ที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  และ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๓” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๓๕ 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 
 

การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๔ 
 หลังจากที่ผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๕ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๕ หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ เป็นการบันทึกประเด็นปัญหาและผลกระทบ 
ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก และประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๔” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๓๖ 

การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๕ 
 หลังจากที่ผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๕ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๕ หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา เป็นการบันทึกผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา และผลการ
ประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๕” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๓๗ 

การบันทึก มคอ.๕ หมวดที่ ๖ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๕ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๕ หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง เป็นการบันทึกความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผ่านมา  การด าเนินการอ่ืน ๆ  ในการปรับปรุงรายวิชา  ข้อเสนอ
แผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  และข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๖” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๓๘ 

การดูรายละเอียด มคอ.๕ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๕ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถดู
รายละเอียดข้อมูล มคอ.๕ ได้ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “ดูรายละเอียด” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๓๙ 

การคัดลอก มคอ.๕ 
หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๕ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถคัดลอก 

มคอ.๕ ได้ โดยจะคลิกคัดลอกได้เฉพาะรายวิชาที่อนุญาตให้คัดลอกเท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. คลิกท่ี “คัดลอก มคอ.๕” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. คลิกท่ี  เพ่ือคัดลอกข้อมูล  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๓. คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันการคัดลอกข้อมูล โดยข้อมูลหมวดที่ ๓ จะไม่ท าการคัดลอกให้ 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๔๐ 

การยืนยันส่ง มคอ.๕ 
 ยืนยันการส่ง มคอ.๕ เป็นการส่งข้อมูล มคอ.๕ ให้หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ / 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๕” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๕ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. คลิกท่ี   บนแถวข้อมูลที่ต้องการส่งข้อมูล มคอ.๕ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔. คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันส่งมคอ.๕ แล้วสัญลักษณ์สถานะการส่ง มคอ.๕ จะเปลี่ยนเป็น  
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๔๑ 

การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๕ 
 การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๕ เป็นการเปลี่ยนสถานะการอนุญาตให้ท าการคัดลอกข้อมูล มคอ.๕ ของ
รายวิชาที่ต้องการ  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๕” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๕ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. ข้อมูล มคอ.๕ ต้องยืนยันส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น ถึงจะคลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการได้ จะ

แสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔. คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันการอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๕ ได้ 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๔๒ 

การส่งออก มคอ.๕ เป็นไฟล์ Word 
การส่งออก มคอ.๕ เป็นไฟล์ Word เป็นการส่งออกข้อมูล มคอ.๕ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร Microsoft 

Word ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๕” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๕ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือส่งออกข้อมูล มคอ.๕ ในรูปแบบเอกสาร word จะแสดง

หน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔. คลิกท่ี   เพ่ือบันทึกมคอ.๕ ในรูปแบบเอกสาร word 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๔๓ 

การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๕ 
 การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๕  เป็นการเรียกดูข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการให้ปรับแกข้้อมูล 
มคอ.๕ จากผู้มีอ านาจพิจารณาข้อมูล มคอ.๕ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๕” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๕ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือดูข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการให้ปรับแก้ จะแสดง
หน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๔๔ 

บทท่ี ๔ ข้อมลู มคอ.๔ 
 
การจัดการข้อมูล มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) 

อาจารย์ผู้สอนที่มีรายชื่ออยู่ในรายวิชา  มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูล มคอ.๔ โดยการจัดท าข้อมูล 
มคอ.๔ จะท ารายวิชาละ ๑ ชุด  โดยสามารถคัดลอกข้อมูล มคอ.๔  ที่เคยจัดท าไว้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขโดยไม่
ต้องท าใหม่ทั้งหมด สามารถสืบค้นข้อมูล  ดูรายละเอียด และพิมพ์เอกสาร มคอ.๔ ได้  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๔” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๔ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๔ ให้คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ 
๔. ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูล มคอ.๔ ครบถ้วนในแต่ละหมวดจะแสดงสัญลักษณ์ธงเขียว   และหมวดที่

ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลจะแสดงสัญลักษณ์ธงแดง  
๕. ถ้าต้องการยืนยันส่ง มคอ.๔ ให้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ 

๖. ถ้ามีข้อเสนอแนะจากผู้พิจารณาข้อมูล มคอ.๔ ส่งกลับมาให้แก้ไข ให้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่
ต้องการ เพ่ือดูรายละเอียดสิ่งที่ต้องการให้ปรับแก้ 

๗. ถ้าต้องการส่งออกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ Word ให้คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ 
๘. ถ้าผู้ใช้ยืนยันส่ง มคอ.๔  เรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น   และถ้ายังไม่ได้ยืนยันส่ง มคอ.

๔ จะแสดงสัญลักษณ์  
๙. ถ้าผู้ใช้ยืนยันส่ง มคอ.๔ เรียบร้อยแล้ว สถานะการอนุญาตคัดลอก มคอ.๔ เริ่มต้นจะแสดง

สัญลักษณ์  คือไม่อนุญาตให้คัดลอก  แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนสถานะให้สามารถคัดลอก มคอ.
๔ ได้ ให้คลิกที่   บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเปลี่ยนสถานะการอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๔ 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๔๕ 

การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๑ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๔ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๔ หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วันที่จัดท าหรือ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๑” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา แสดงข้อมูลชื่อหลักสูตร และประเภทของรายวิชานี้ โดยเชื่อมโยง

ข้อมูลกับ มคอ.๒ 
ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร 

แสดงข้อมูลปีการศึกษา และภาคการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชานี้ 

วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ครั้งล่าสุด 

ข้อมูลวันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา
ประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ข้อมูลชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๔๖ 

การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๒ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๔ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๔ หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๒” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๔๗ 

การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๓ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๔ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๔ หมวดที่ ๓ การพัฒนาการผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นการบันทึกการพัฒนาผลการเรียนรู้ใน
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๓” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๔๘ 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๔๙ 

การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๔ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๔ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๔ หมวดที่ ๔ ลักษณะและการด าเนินการ ประกอบด้วย ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์
ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา ที่เชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบบริการการศึกษาฯ  กิจกรรมของนักศึกษา  
รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของ
นักศึกษา  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์  การเตรียมการในการแนะแนวและ
ชว่ยเหลือนักศึกษา  และสิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์
ภาคสนาม/สถานประกอบการ  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๔” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๕๐ 

 

 
 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๕๑ 

การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๕ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๔ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๔ หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ ประกอบด้วย การก าหนดสถานที่ฝึก  การเตรียม
นักศึกษา  การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์  การเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานที่ฝึก  และการ
จัดการความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๕” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๕๒ 

การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๖ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๔ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๔ หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การประเมิน  กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา  ความ
รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา  และการสรุปผลการ
ประเมินที่แตกต่าง  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๖” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๕๓ 

การบันทึก มคอ.๔ หมวดที่ ๗ 
 หลังจากที่ผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๔ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๔ หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ประกอบด้วย  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้อง  และกระบวนการทบทวน
ผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๗” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๕๔ 

การดูรายละเอียด มคอ.๔ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๔ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถดู
รายละเอียดข้อมูล มคอ.๔ ได้ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “ดูรายละเอียด” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๕๕ 

การคัดลอก มคอ.๔ 
หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๔ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถคัดลอก 

มคอ.๔ ได ้โดยจะคลิกคัดลอกได้เฉพาะรายวิชาที่อนุญาตให้คัดลอกเท่านั้น ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. คลิกท่ี “ คัดลอก มคอ.๔” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. คลิกท่ี  เพ่ือคัดลอกข้อมูล  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๓. คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันการคัดลอกข้อมูล โดยข้อมูลหมวดที่ ๑ จะไม่ท าการคัดลอกให้ 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๕๖ 

การยืนยันส่ง มคอ.๔ 
 ยืนยันการส่งมคอ.๔ เป็นการส่งมคอ.๔ ให้หัวหน้าสาขาวิชา  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พิจารณาข้อมูล ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๔” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๔ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. คลิกท่ี   บนแถวข้อมูลที่ต้องการส่งข้อมูล มคอ.๔ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔. คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันส่งมคอ.๔ แล้วสัญลักษณ์สถานะการส่ง มคอ.๔ จะเปลี่ยนเป็น  
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๕๗ 

การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๔ 
 การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๔ เป็นการเปลี่ยนสถานะการอนุญาตให้ท าการคัดลอกข้อมูล มคอ.๔ ของ
รายวิชาที่ต้องการ  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๔” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๔ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. ข้อมูล มคอ.๔ ต้องยืนยันส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น ถึงจะคลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการได้ จะ

แสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔. คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันการอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๔ ได้ 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๕๘ 

การส่งออก มคอ.๔ เป็นไฟล์ Word 
 ส่งออก มคอ.๔ เป็นไฟล์ Word เป็นการส่งออกข้อมูล มคอ.๔ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร Microsoft 
Word ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๔” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๔ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือส่งออกข้อมูล มคอ.๔ ในรูปแบบเอกสาร word จะแสดง

หน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔.  คลิกท่ี   เพ่ือบันทึกมคอ.๔ ในรูปแบบเอกสาร word 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๕๙ 

การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๔ 
 การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๔  เป็นการเรียกดูข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการให้ปรับแก้ข้อมูล 
มคอ.๔  จากผู้มีอ านาจพิจารณาข้อมูล มคอ.๔  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๔” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๔ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือดูข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการให้ปรับแก้ จะแสดง
หน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๖๐ 

บทท่ี ๕ ข้อมลู มคอ.๖ 
 

การจัดการข้อมูล มคอ.๖ (รายงาน ลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) 
อาจารย์ผู้สอนที่มีรายชื่ออยู่ในแต่ละกลุ่มของรายวิชาที่จัดท า มคอ.๔  มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูล  

มคอ.๖  โดยจัดท าแยกกลุ่ม ๆ  ละ ๑ ชุด  สามารถคัดลอกข้อมูล มคอ.๖  ที่เคยจัดท าไว้แล้วมาปรับปรุงแก้ไข
โดยไม่ต้องท าใหม่ทั้งหมด  สามารถสืบค้นข้อมูล  ดูรายละเอียด  และพิมพ์เอกสาร มคอ.๖  ได้   โดยขั้นตอน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู มคอ.๖ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๖ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๖ ให้คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ แต่ต้องยืนยันส่งข้อมูล 
มคอ.๔ เรียบร้อยแล้วเท่านั้นถึงจะด าเนินการในข้อนี้ได้ 

๔. ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูล มคอ.๖ ครบถ้วนในแต่ละหมวดจะแสดงสัญลักษณ์ธงเขียว   และหมวดที่
ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลจะแสดงสัญลักษณ์ธงแดง  

๕. ถ้าต้องการยืนยันส่ง มคอ.๖ ให้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ 

๖. ถ้ามีข้อเสนอแนะจากผู้พิจารณาข้อมูล มคอ.๖ ส่งกลับมาให้แก้ไข ให้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่
ต้องการ เพ่ือดูรายละเอียดสิ่งที่ต้องการให้ปรับแก้ 

๗. ถ้าต้องการส่งออกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ Word ให้คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ 
๘. ถ้าผู้ใช้ยืนยันส่ง มคอ.๖  เรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น   และถ้ายังไม่ได้ยืนยันส่ง มคอ.

๖ จะแสดงสัญลักษณ์  
๙. ถ้าผู้ใช้ยืนยันส่ง มคอ.๖ เรียบร้อยแล้ว สถานะการอนุญาตคัดลอก มคอ.๖ เริ่มต้นจะแสดง

สัญลักษณ์  คือไม่อนุญาตให้คัดลอก  แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนสถานะให้สามารถคัดลอก มคอ.
๖ ได้ ให้คลิกที่   บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเปลี่ยนสถานะการอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๖ 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๖๑ 

การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๑ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๖ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๖ หมวดที่ ๑ หมวดข้อมูลทั่วไป แสดงข้อมูลทั่วไปของรายวิชา ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๑” แสดงข้อมูลทั่วไปของรายวิชา จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๖๒ 

การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๒ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๖ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๖ หมวดที่ ๒ การด าเนินการที่แตกต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เป็นการบันทึกผล
การด าเนินงานที่ไม่ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ และข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นส าหรับการวางแผนเพื่อปรับปรุง 
ซ่ึงมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “หมวดที่ ๒” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๖๓ 

การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๓ 
หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๖ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก

ข้อมูล มคอ.๖ หมวดที่ ๓ ผลการด าเนินการ ประกอบด้วย จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน/ส่งไปฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนนักศึกษาที่
ถอน (W)  การกระจายระดับคะแนน (เกรด)  ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลผลการเรียนจากระบบบริการการศึกษาฯ  
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๓” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๖๔ 

การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๔ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๖ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๖ หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร  ประกอบด้วย  ปัญหาด้านการบริหารของ
สถานศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก  ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  และการ
เปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นหรือหลีกเลี่ยงปัญหา และอุปสรรรคในอนาคต  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๔” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๖๕ 

การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๕ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๖ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๖ หมวดที่ ๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วย การประเมินการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  และการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการ
หรือพนักงานพี่เลี้ยง  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกท่ี “หมวดที่ ๕” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๖๖ 

การบันทึก มคอ.๖ หมวดที่ ๖ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๖ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.๖ หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง ประกอบด้วย การด าเนินการเพ่ือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามครั้งท่ีผ่านมา ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการ
ประเมินครั้งก่อน  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  และข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ซึ่งมีข้ันตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑.  คลิกที่ “หมวดที่ ๖” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง  

 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๖๗ 

การดูรายละเอียด มคอ.๖ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกที่  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๖ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถดู
รายละเอียด มคอ.๖ ได ้ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “ดูรายละเอียด มคอ.๖” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๖๘ 

การคัดลอก มคอ.๖ 
 หลังจากท่ีผู้ใช้คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการบันทึกข้อมูล มคอ.๖ แล้ว ผู้ใช้ถึงจะสามารถคัดลอก 
มคอ.๖ ได้ โดยจะคลิกคัดลอกได้เฉพาะกลุ่มของรายวิชาที่อนุญาตให้คัดลอกเท่านั้น ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ี “คัดลอก มคอ.๖” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. คลิกท่ี  เพ่ือคัดลอกข้อมูล  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๓. คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันการคัดลอกข้อมูล โดยข้อมูลหมวดที่ ๓ จะไม่ท าการคัดลอกให้ 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๖๙ 

การยืนยันส่ง มคอ.๖ 
 ยืนยันการส่ง มคอ.๖ เป็นการส่งข้อมูล มคอ.๖ ให้หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ / 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาข้อมูล ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๖” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๖ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. คลิกท่ี   บนแถวข้อมูลที่ต้องการส่งข้อมูล มคอ.๖ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔.  คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันส่งมคอ.๖ แล้วสัญลักษณ์สถานะการส่ง มคอ.๓ จะเปลี่ยนเป็น  
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๗๐ 

การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๖ 
 การอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๖ เป็นการเปลี่ยนสถานะการอนุญาตให้ท าการคัดลอกข้อมูล มคอ.๖ ของ
รายวิชาที่ต้องการ  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๖” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๖ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. ข้อมูล มคอ.๖ ต้องยืนยันส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น ถึงจะคลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการได้ จะ

แสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔. คลิกท่ี   เพ่ือยืนยันการอนุญาตให้คัดลอก มคอ.๖ ได้ 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๗๑ 

การส่งออก มคอ.๖ เป็นไฟล์ Word 
 การส่งออก มคอ.๖ เป็นไฟล์ Word เป็นการส่งออกข้อมูล มคอ.๖ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร Microsoft 
Word ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๖” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๖ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  
๓. คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือส่งออกข้อมูล มคอ.๖ ในรูปแบบเอกสาร word จะแสดง

หน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๔.  คลิกท่ี   เพ่ือบันทึกมคอ.๖ ในรูปแบบเอกสาร word 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๗๒ 

การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๖ 
 การตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๖  เป็นการเรียกดูข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการให้ปรับแก้ข้อมูล 
มคอ.๖ จากผู้มีอ านาจพิจารณาข้อมูล มคอ.๖ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “มคอ.๖” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหา มคอ.๖ ให้เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา  แล้วคลิกที่ปุ่ม  

๓. คลิกท่ี  บนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือดูข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการให้ปรับแก้ จะแสดง
หน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

 
 
  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๗๓ 

บทท่ี ๖ รายงาน 
 

รายงานสรุปจ านวนหลักสูตร แยกตามวิทยาลัยชมุชน 
 ข้อมูลรายงานสรุปจ านวนหลักสูตร แยกตามวิทยาลัยชุมชน เป็นการดูรายละเอียดข้อมูลสรุปจ านวน
หลักสูตร แยกตามวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู รายงานสรุปจ านวนหลักสูตร แยกตามวิทยาลัยชุมชน จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. คลิกท่ีชื่อวิทยาลัยชุมชน เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 
 
 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๗๔ 

รายงานจ านวนหลักสูตรที่ ่านสภาวิทยาลัยชุมชน ตามวันที่ประชุม 
ข้อมูลรายงานจ านวนหลักสูตรที่ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชน ตามวันที่ประชุม เป็นการดูรายละเอียดชื่อ

หลักสูตร จ านวนหลักสูตรที่ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชน ตามครั้งที่ประชุม วันที่ประชุม และวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู รายงานจ านวนหลักสูตรที่ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชน ตามวันที่ประชุม ถ้าต้องการค้นหา

ข้อมูล ให้เลือกช่วงวันที่ประชุม แล้วคลิกท่ีปุ่ม  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๗๕ 

รายงานสถานะการส่ง มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ แยกตามวิทยาลัยชุมชน 
ข้อมูลรายงานสถานะการส่ง มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ แยกตามวิทยาลัยชุมชน เป็นการ

ตรวจสอบสถานะการส่ง มคอ.๓ – ๖ ของแต่ละกลุ่ม แต่ละรายวิชา ในแต่ละปี/ภาคการศึกษา ของแต่ละ
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู รายงานสถานะการส่ง มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ แยกตามวิทยาลัยชุมชน 

๒. เลือกหลักสูตร ปีการศึกษา และภาคการศึกษา แล้วคลิกท่ีปุ่ม  จะแสดงหน้าจอดังภาพ
ด้านล่าง 

 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๗๖ 

รายงานสถานะการส่ง มคอ.๗ แยกตามวิทยาลัยชุมชน 
ข้อมูลรายงานสถานะการส่ง มคอ.๗ แยกตามวิทยาลัยชุมชน เป็นการดูรายละเอียดข้อมูลจ านวน 

มคอ.๗ แยกตามสถานะการส่ง มคอ.๗ ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. คลิกท่ีเมนู รายงานสถานะการส่ง มคอ.๗ แยกตามวิทยาลัยชุมชน ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล ให้

เลือกปีการศึกษา  แล้วคลิกท่ีปุ่ม  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. คลิกท่ีชื่อวิทยาลัยชุมชน เพื่อดูรายละเอียดการส่งมคอ.๗ ของแต่ละหลักสูตร แต่ละปีการศึกษาที่
รายงาน มคอง๗  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๗๗ 

 

 
 

รายงานสรุปจ านวนหลักสูตร แยกตามช่วงเวลา 
ข้อมูลรายงานสรุปจ านวนหลักสูตร แยกตามช่วงเวลา เป็นการดูรายละเอียดข้อมูลรายชื่อหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรที่เปิด ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน  แยกตามปีที่เปิดหลักสูตร ซ่ึงมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. คลิกท่ีเมนู รายงานสรุปจ านวนหลักสูตร แยกตามช่วงเวลา ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล ให้เลือกปีที่

เปิดหลักสูตร แล้วคลิกท่ีปุ่ม  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๗๘ 

รายงานรายชื่อหลักสูตร ตามวันที่รับรอง 
ข้อมูลรายงานรายชื่อหลักสูตร ตามวันที่รับรอง เป็นการดูรายละเอียดข้อมูล รายชื่อหลักสูตร 

สถานภาพหลักสูตร  ชื่อปริญญา/ชื่อย่อ  ภาค/ปีการศึกษาที่เปิดสอน  วันที่สภาวิทยาลัยชุมชนให้ความ
เห็นชอบ  วันที่ สกอ. รับทราบ  เลขที่หนังสือ สกอ. ที่รับทราบ  และวันที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ แยกตาม
วิทยาลัยชุมชน  ซ่ึงมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู รายงานรายชื่อหลักสูตร ตามวันที่รับรอง จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

 

รายงานจ านวนหลักสูตรที่ ่านสภาวิชาการ ตามวันที่ประชุม 
ข้อมูลรายงานจ านวนหลักสูตรที่ผ่านสภาวิชาการ ตามวันที่ประชุม เป็นการดูรายละเอียดข้อมูลรายชื่อ

หลักสูตร  จ านวนหลักสูตรที่ผ่านสภาวิชาการ  ตามครั้งที่ประชุม วันที่ประชุม แต่ละวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู รายงานจ านวนหลักสูตรที่ผ่านสภาวิชาการ ตามวันที่ประชุม ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล 

ให้เลือกช่วงวันที่ประชุม  แล้วคลิกท่ีปุ่ม   จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๗๙ 

รายงานข้อมูลหลักสูตรที ่่านความเห็นชอบแล้ว 
ข้อมูลรายงานข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว เป็นการดูรายละเอียดข้อมูลรายชื่อหลักสูตร 

สถานภาพหลักสูตร  วันที่สภาวิชาการกลั่นกรอง  วันที่สภาวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบ  วันที่ สกอ. 
รับทราบ แยกตามวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู รายงานข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

กราฟแสดงจ านวนวิชาที่ส่งและไม่ส่ง มคอ. แต่ละวิทยาลัยชุมชน 
 ข้อมูลกราฟแสดงจ านวนวิชาที่ส่งและไม่ส่ง มคอ. แต่ละวิทยาลัยชุมชน เป็นการดูรายละเอียดข้อมูล
จ านวนวิชาที่ส่งและไม่ส่ง มคอ.๓ – ๖ แต่ละวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู กราฟแสดงจ านวนวิชาที่ส่งและไม่ส่ง มคอ. แต่ละวิทยาลัยชุมชน  ถ้าต้องการดูข้อมูล
สถานะการส่งและไม่ส่ง มคอ.๔ และมคอ.๖  ให้คลิกเลือก มคอ.4,6  และสามารถเลือกปี
การศึกษา และภาคการศึกษาตามท่ีต้องการ  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๘๐ 

 

๒. คลิกท่ีรายละเอียดเพ่ิมเติม เพื่อดูรายละเอียดรายงานติดตามการส่ง มคอ. ๓-๖ แต่ละวิทยาลัย

ชุมชน  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๓. คลิกท่ีตัวเลขในคอลัมน์ส่ง หรือไม่ส่ง ในแต่ละ มคอ.๓ – ๖ เพ่ือดูรายละเอียดข้อมูลรายวิชา  

กลุ่ม  และผู้สอน แยกตามหลักสูตร จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๘๑ 

บทท่ี ๗ สิทธิ์การใช้งาน 
 

เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน 
เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน เป็นการเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์การใช้งานมากกว่าหนึ่งสิทธิ์ 

ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. แสดงสิทธิ์ทั้งหมดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์การใช้งานได้  ให้ผู้ใช้เลือกสิทธิ์ที่ต้องการใช้งาน แล้วคลิกท่ีปุ่ม 

 

๓. คลิกยืนยันการเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน  และเมนูการใช้งานจะเปลี่ยนไปตามสิทธิ์ที่เลือก 

  



    คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของวทิยาลัยชุมชน                   ๘๒ 

สถิติการเข้าใช้งานระบบ 
สถิติการเข้าใช้งานระบบ เป็นการเรียกดูข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ ซึ่งมีขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีเมนู สถิติการเข้าใช้งานระบบ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

๒. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานระบบ ให้กรอกข้อมูลปี พ.ศ. และเลือกเดือนที่ต้องการ

เรียกดูข้อมูล แล้วคลิกท่ีปุ่ม  

 

 


