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 ระบบสารสนเทศการจดัทาํรายละเอียดวิชาใ นหล ักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ (มคอ. )  เป็นส่วนหนึงของระบบสารสนเทศ มคอ. ของมหาลัยสงขลานครินทร์ ซึงอ ํานวยความ

สะดวก ให้แก่ ประธานหลกัสูตร อาจารย์ เจา้หน้าทีงานหลกัสูตร คณบดี และผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ใ นการ

บริหารจดัการสารสนเทศเพือการจดัทาํรายงาน มคอ. ต่างๆ  

 

ผู้ใช้งานในระบบ 

 การใ ชง้านระบบจะแบ่งตามสิทธิว่าไดร้ับบทบาทของผูใ้ ชที้เกียวขอ้งกบัการจดัทาํรายงาน มคอ.3 ผ่าน

ระบบ ดงันี 

1. อาจารย์ และตวัแทน (Lecturer/Agent) 

คือ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา และผูท้ีไดร้ับสิทธิใ หเ้ป็นตวัแทนใ นการจดัทาํรายงาน มคอ.3 วิชา

นนั ๆ  โ ดยสามารถ 

 จดัทาํรายละเอียดวิชา มคอ.3 เฉพาะตอนทีไดรั้บมอบหมาย 

 สําเนาขอ้มูลรายวิชาใ นตอน ทีเคยมีการจัดทาํรายงาน มคอ.3 ไวแ้ลว้ เพือเป็นขอ้มูลตงัตน้ใ น

การจัดทาํรายงาน มคอ. ตอนทีกาํลงัจดัทาํได ้

 แสดง และพิมพ ์รายงาน มคอ. 3 ตอนทีไดรั้บมอบหมายได ้

 ส่งรายงาน มคอ.3 ใ หป้ระธานหลกัสูตรตรวจสอบ 

 ติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินการเกียวกบัรายงาน มคอ.3  

2. ประธานหลกัสูตร (Curriculum President) 

ประธานหลกัสูตร คือผูที้ไดรั้บสิทธิในการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงาน มคอ.3 ในหลกัสูตรที

ไดรั้บมอบหมาย โ ดยสามารถ 

 สามารถติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินการเกียวกบัรายงาน มคอ.3 ของหลกัสูตร  

 ตรวจสอบพิจารณา/ใหค้วามคิดเห็น มคอ.3  ทีอาจารยห์รือตวัแทนส่งมา 

o กรณีผ่านการพิจารณา ส่งต่อใหก้บัผูบ้ริหารสูงสุดคณะ 

o กรณีไม่ผ่านการพิจารณา ส่งกลบัไปยงัอาจารยห์รือตวัแทน 

 ระบบจะส่ง Email แจ้งผลพิจารณาใหอ้าจารย ์หรือตวัแทน 

 

3. ผู้บริหารสูงสุดคณะ (Faculty Submitter) 

ผูบ้ริหารสูงสุดคณะ คือผูที้ไดรั้บสิทธิในการยืนยนั รับทราบรายงาน มคอ.3 ภายใตส้ังกดัของคณะ 

โ ดยสามารถ 



P a g e  | 6 

 The Computer Center 
Prince of Songkla University 

คู่มือการใช้งาน มคอ.3 สําหรับอาจารย์ 

 ติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินการเกียวกบัรายงาน มคอ.3  ของคณะ  

 รับทราบ พิจารณา และใ หค้วามเห็น รายงาน มคอ.3 ทีผ่านการพิจารณาจากประธานหลกัสูตร

แลว้ 

o กรณียืนยนัรับทราบ ถือว่ารายงานนีผ่านการอนุมติัสูงสุดแลว้ 

o กรณียืนยนั ไม่ยอมรับ(ใ ห้แกไ้ข) จะส่งกลบัไปยงัอาจารยห์รือตวัแทน 

4. เจ้าหน้าทีระดับคณะ/ภาควชิา (Faculty Staff/Department Staff) 

เจา้หนา้ทีระดบัคณะภาควิชา คือผูที้ไดร้ับสิทธิในการเตรียมขอ้มูลพืนฐาน สําหรับการจดัทาํ มคอ.3 

ภายใ ตส้ังกดัของคณะ หรือภาควิชาโ ดยสามารถ 

 ติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินการเกียวกบัรายงาน มคอ.3  ของคณะ  

 เตรียมขอ้มูล 

o ขอ้มูลโ ครงสร้างหลักสูตร  

o ขอ้มูลรายวิชา 

o ขอ้มูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 จดัการรายชือผูท้าํหนา้ทีประธานหลกัสูตร 

 จดัการรายชือผูท้าํหนา้ทีผูบ้ริหารคณะสูงสุด 

5. เจ้าหน้าทีกองบริการการศึกษา (Education Service Officer) 

เจา้หนา้ทีกองบริการการศึกษา (กบศ.) คือผูที้ไดรั้บสิทธิใ นควบคุมติดตามการจดัทาํรายงานมคอ. 3 

ของทุกหลกัสูตรโ ดยสามารถ 

 ติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินการเกียวกบัรายงาน มคอ.3  ของหลกัสูตรทุกระดบัการศึกษา  

 แสดง และพิมพ ์รายงาน มคอ. 3 ทุกระดบัการศึกษา 

6. เจ้าหน้าทีบัณฑติวิทยาลยั (Graduated School Staff)  

เจา้หนา้ทีกองบริการการศึกษา (กบศ.) คือผูที้ไดรั้บสิทธิใ นควบคุมติดตามการจดัทาํรายงานมคอ. 3 

ของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาโ ดยสามารถ 

 ติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินการเกียวกบัรายงาน มคอ.3  ของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  

 แสดง และพิมพ ์รายงาน มคอ. 3 ระดบับณัฑิตศึกษา 

7. ผู้จัดการคณะ (Faculty Administrator)  

ผูจั้ดการคณะ คือเจา้หนา้ทีระคณะผูที้ไดรั้บสิทธิในบริหารจดัการของทงัคณะ ทาํหน้าที 

 จดัการบญัชีผูใ้ชง้านระบบของคณะ  ลงในบทบาทต่าง ๆ  ดงันี 
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o Curriculum President 

o Department Staff 

o Faculty Staff 

o Agent 

o Faculty Submitter 

หมายเหตุ : สิทธิเขา้ใชง้านระบบในส่วนต่างๆ  จะไดรั้บตามบทบาท (รายละเอียดตามผูใ้ชง้านในระบบ) 

  

ขนัตอนการการดําเนินการ 

1. กบศ. กาํหนดวนั/เวลา จดัส่ง มคอ. ของแต่ละภาคปีการศึกษา (ทาํมือ) 

2. ผูจ้ดัการคณะ จัดการบญัชีผูใ้ ชง้านระบบของคณะ ตามบทบาทต่าง ๆ  ในระบบ 

3. เจา้หนา้ทีผูรั้บผิดชอบ ประจําคณะ หรือ ภาควิชาจดัเตรียม 

1) ขอ้มูลหลกัสูตรทีเปิดสอน  

 ขอ้มูลทวัไปของหลกัสูตร 

 โ ครงสร้างหลกัสูตร  

 นาํเขา้รายวิชาในหลกัสูตร 

2) ขอ้มูลรายวิชา 

 นาํเขา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลระบบทะเบียนนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ 

 จดัการขอ้มูลรายวิชา 

3) จดัการรายชืออาจารยผู์รั้บผิดชอบวิชา 

4) จดัการรายชือประธานหลกัสูตร และผูร่้วมรับผดิชอบหลกัสูตร 

5) ขอ้มูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 แต่ละหลกัสูตรจะแสดงหมวดวิชาภายในหลกัสูตรนนัๆ  ขึนมาใ หต้งัแต่ตน้ 

 ในแต่ละมาตรฐาน สามารถเพิมขอ้มูลในแต่ละหมวดย่อยได ้เพือทีจะนาํขอ้มูลทีไดไ้ปใชใ้ น

การกรอกมคอ. 3 หมวด 5 ต่อไป 

6) กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4. จดัทาํ มคอ. 3  

1) เมือจัดทาํเสร็จ ตอ้งยืนยนัส่งไปยงั ประธานหลกัสูตรเพือพิจารณา 

2) หลงัจากทีถูกส่งไปแลว้ จะไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ีก จนกวา่มคอ. ฉบบันนัถูกพิจารณาเป็น ไม่ผา่น 

จึงจะสามารถเขา้ไปปรับแกไ้ข และดาํเนินการส่งใหม่อีกครัง 
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5. ประธานหลกัสูตร พิจารณา มคอ.3 

1) ผ่าน : สถานะของรายงานจะถูกเปลียนจาก กาํลังดาํเนินการ เป็น รอพิจาณา และถูกส่งต่อไปยงั 

ผูบ้ริหารสูงสุดระดบัคณะ 

2) ไม่ผ่าน : สถานะของรายงาน จะถูกเปลียนจากกาํลงัดาํเนินการเป็น ไม่ผ่าน เพือใหอ้าจารย ์กลบัไป

ปรับแกไ้ขใหม่อีกครัง 

6. ผูบ้ริหารสูงสุดคณะ พิจารณาและรับทราบ มคอ.3 

1) ผ่าน : สถานะของรายงานจะถูกเปลียนจาก กาํลงัดาํเนินการ เป็น ผา่น 

2) ไม่ผ่าน : สถานะของรายงานจะถูกเปลียนจาก รอพิจารณา เป็น ไ ม่ผ่าน(จากผูบ้ริหารคณะ) และ

ส่งกลบัใ หอ้าจารย ์เพือใหก้ลบัไปปรับแกไ้ขใหม่อีกครัง 

7. ทุกบทบาท (ยกเวน้ ผูจ้ดัการคณะ) สามารถติดตตามสถานะ รายงาน มคอ. 3  

1) สามารถคน้หาตามรายวิชา รายสถานะ หรือ รายหลกัสูตร 

2) สามารถจดัพิมพ์รายงานทีผ่านสถานะจัดทาํแลว้ได ้ 

 แต่จะสมบูรณ์หรือไม่ขึนอยู่กบั การเขา้ไปดาํเนินการกรอกขอ้มูล มคอ.3 แต่ละวิชา 

 

หมายเหตุ : ทุกระดับสิทธิ (ยกเวน้ผูจ้ดัการคณะ และเจา้หนา้ทีคณะ) สามารถเลือกไดว่้าตอ้งการจะรับ หรือไม่

รับ E-Mail แจ้งเตือนจากระบบ โ ดยระบบจะมีการแจง้เตือน E-Mail ไปยงัผูใ้ชใ้ นเวลาประมาณเทียงคืนของทุก

วนั  

 

การเข้าสู่ระบบ 

1. เขา้สู่ระบบผ่านทางเวบ็ไซต ์ 

 วิทยาเขตหาดใหญ่ : https://tqf.psu.ac.th  

 วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี : https://tqf.surat.psu.ac.th 

 วิทยาเขตภูเก็ต : https://tqf.phuket.psu.ac.th 

 วิทยาเขตตรัง https://tqf.trang.psu.ac.th 

2. ผูใ้ ชส้ามารถเขา้สู่ระบบโ ดยใ ช้ PSU Passport ของตนเองเท่านัน หากไม่สามารถเขา้ใ ชง้านได้ กรุณา

ติดต่อผูดู้แลระบบเพือสอบถามขอ้มูลเพิมเติม 

3. หากตอ้งการสิทธิเข้าใ ช้งานระบบใ นส่วนต่างๆ  ทีตนเองรับผิดชอบ กรุณาติดต่อผูดู้แลระบบเพือ

สอบถามขอ้มูลเพิมเติม  

4. หลงัจากเขา้สู่ระบบแลว้ จะพบกบัหนา้จอแสดงเมนูขอ้มูลส่วนตวั (Profile) ประกอบดว้ย  
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 ส่วนชือผูใ้ ชง้านปัจจุบนั ปุ่มสําหรับเลือกลิสรายการเมนู และส่วนสําหรับ Logout ออกจาก

ระบบ 

 ส่วนแสดงผลขอ้มูลบุคลากรตามระบบ DSS 

 ส่วนเขา้ใ ชง้านระบบ 

หมายเหตุ : สําหรับผูใ้ ชที้มีสิทธิเพียงสิทธิเดียว หลงัจาก Login ระบบจะเขา้สู่หน้า Dashboard ใ ห้อตัโ นมติัโ ดย

ไม่ผ่านหน้า Profile ยกเว้นสิทธิระดับ Lecturer หากผูใ้ ช้มีสิทธิ Lecturer เพียงสิทธิเดียว ระบบจะเขา้สู่หน้า 

Report Manager ให้อตัโ นมติั 

 

 
รูปที 1 แสดงตวัอย่างหน้าจอ Profile ส ําหรับอาจารย์ 

Profile 

สําหรับหนา้ Profile สําหรับอาจารย์ จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบน ส่วนแสดงผล ดงันี 

1. ส่วนบน 

จากรูปส่วนนีเป็นส่วนแสดงชือผูใ้ชง้านระบบ | ออกจากระบบ 

1) ผู้ใช้งานระบบและสิสรายการเมนู : แสดงชือผูใ้ ชง้านปัจจุบนั  

2) ออกจากระบบ (Logout) : เมือผูใ้ชค้ลิกปุ่ มนี จะเป็นการออกจากระบบ 

 

2. ส่วนแสดงผล 

จากรูปส่วนนีจะเป็นส่วนแสดงรายละเอียดขอ้มูล  

1) ขอ้มูลตามระบบ DSS 



P a g e  | 10 

 The Computer Center 
Prince of Songkla University 

คู่มือการใช้งาน มคอ.3 สําหรับอาจารย์ 

แสดงขอ้มูลส่วนตวั และสังกดัของผูใ้ชง้านระบบ  

 ชือ-นามสกุล (Full Name) : แสดงชือและนามสกุล ของผูใ้ชง้าน 

 คณะ/หน่วยงาน (Faculty) : แสดงคณะทีผูใ้ชง้านสังกดั 

 ภาควชิา/ฝ่าย (Department) : แสดงภาควิชาหรือฝ่ายทีผูใ้ ชง้านสังกดั 

 วทิยาเขต (Campus) : แสดงวิทยาเขตทีผูใ้ชง้านสังกดั 

 EMail : แสดง Email ของผูใ้ชต้ามระบบ DSS 

2) ขอ้มูลการเขา้ใ ชง้านระบบ 

เป็นส่วนสําหรับแสดงระดบัสิทธิและคณะทงัหมด ทีผูใ้ ชง้านมีสิทธิและสามารถดาํเนินการได ้

 Email Notifications : ใ ชส้ําหรับเลือกระบุว่า ตอ้งการรับ หรือไม่รับ Email แจ้งเตือนจาก

ระบบ 

 สิทธิทังหมดทีผู้ ใช้สามารถดําเนินการได้ (List All Roles) : แส ดงสิ ทธิทังหมดทีผูใ้ ช้

สามารถดาํเนินการได ้

 เลือกสิทธิเข้าใช้งาน (Roles) : สําหรับกรณีผูใ้ชมี้สิทธิทีสามารถดําเนินการไดม้ากกว่า 1 

สิทธิ ผู้ใ ช้งานสามารถเลือกสิทธิทีต้องการไ ด้จากลิสรายการ ก่อนคลิกปุ่ ม “click to 

process” 

 คณะทีสามารถเข้าใช้งาน (List All Faculty) : แสดงรายการคณะทงัหมดทีผูใ้ ช้มีสิทธิ

ดาํเนินการ โ ดยขอ้มูลคณะจะขึนอยู่กบั สิทธิทีผูใ้ ชเ้ลือกเขา้ใ ชง้าน 

หมายเหตุ : สําหรับรายการ “คณะทีสามารถเขา้ใ ชง้านได”้ หากผูใ้ ชมี้สิทธิเขา้ใ ชง้านใ นคณะทีตรงกบั

ตน้สังกดัเพียงคณะเดียว รายการขอ้มูลดงักล่าวจะไม่แสดง 
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รูปที 1 แสดงตวัอย่างหน้าจอ Dashboard สําหรับอาจารย์ 

 

Dashboard 

สําหรับหนา้ Dashboard อาจารย ์จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ ส่วนบน ส่วนคน้หา และส่วน

แสดงสถานะรายงานมคอ. ดงันี 

1. ส่วนบน 

จากรูปส่วนนีเป็นส่วนแสดงชือผูใ้ชง้านระบบและลิสรายการเมนูสําหรับจดัการขอ้มูล | เมนูจดัการ

รายงาน มคอ. | เมนูคาํร้องขอมคอ. | ออกจากระบบ 

1) ผู้ใช้งานระบบ : แสดงชือผูใ้ ช้งานปัจจุบนัผูใ้ ชส้ามารถคลิกทีชือของตนเพือกลับมายงัหน้า 

Dashboard ได ้

2)    เมนูจัดการรายงาน มคอ. (Report manager) : เป็นเมนูสําหรับจัดการรายงาน มคอ. ได้แก่ 

แกไ้ข ส่ง ดูรายงาน มคอ. ดูความเห็นจากประธานหลกัสูตรหรือผูบ้ริหารระดบัคณะ และสามารถ

คดัลอกรายงาน มคอ. ฉบบันนั ๆ  ได ้

3) ออกจากระบบ (Logout) : เมือผูใ้ ชก้ดปุ่ มนี จะเป็นการออกจากระบบ 

2. ส่วนค้นหา 

ผูใ้ ชส้ามารถคน้หาเฉพาะรายวิชาทีอยู่ใ น คณะทีผูใ้ชส้ังกดัเท่านนั โ ดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

1) ไม่ระบุเงือนไข : ระบบแสดงรายวิชาทงัหมด 
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2) ระบุเงือนไข : เงือนไขทีใชใ้นการคน้หา คือ รหัสวิชาหรือชือวิชาภาษาองักฤษ ซึงผูใ้ ชส้ามารถระบุ

เพียงบางส่วนของขอ้มูลดังกล่าวได ้จากนันคลิกปุ่ม “Search” ระบบจะแสดงผลการคน้หาตาม

เงือนไขทีระบุ ดงันี 

 Code : แสดงรหสัวิชา 

 Name : แสดงชือวิชาภาษาองักฤษ 

 Section : แสดงตอน 

 Credit : แสดงจํานวนหน่วยกิต 

 Status : แสดงสถานะรายงานมคอ. ของรายวิชานนัๆ  ว่าสถานะปัจจุบนัเป็นสถานะใด 

 View : เมือมีสัญลกัษณ์  ใ นช่องนี หมายความว่า รายงาน มคอ. ของรายวิชาฉบบันนัๆ  ได้

ถูกจดัทาํแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถคลิกปุ่ ม  เพือเรียกดูรายงานฉบบันนั ๆ  ได ้

 Comment : เมือมีสัญลกัษณ์  ในช่องนี ผูใ้ ชส้ามารถคลิกเพือแสดงความเห็นทีไดร้ับจาก

ประธานหลกัสูตร หรือผูบ้ริหารระดบัคณะ โ ดยจะแสดงขอ้ความทีเป็นขอ้ความล่าสุด  

 Edit : เมือมีสัญลกัษณ์ ในช่องนี หมายความว่า ผูใ้ ชง้านสามารถเขา้ไปดาํเนินการจดัทาํ

รายงาน มคอ. ของรายวิชานนั ๆ   

 Submit : แสดงสัญลกัษณ์สาํหรับ ยืนยนัการส่งมคอ. หากผูใ้ ชย้งัไม่ไดมี้การเริมจัดทาํมคอ. ใ น

ช่องนีจะไม่แสดงสัญลกัษณ์ใดๆ  แต่หากในรายวิชาดงักล่าวผูใ้ชไ้ดเ้ขา้ไปดาํเนินการจดัทาํมคอ.

เรียบร้อยแลว้ หรือกาํลงัอยู่ระหว่างจดัทาํ สัญลกัษณ์จะ Enable ใ ห้ผูใ้ ชส้ามารถคลิกเพือยืนยนั

การส่งมคอ. ได ้  

หมายเหตุ : ถา้อาจารยเ์ขา้สู่ระบบมาแลว้ เห็นเพียงสัญลักษณ์  แสดงว่าอาจารยมี์ตวัแทน (Agent) 

เป็นผูจ้ดัทาํรายงาน มคอ. แทน (ในกรณีทีอาจารยเ์ป็นผูรั้บผิดชอบหลกั) หรืออาจารยเ์ป็นผูส้อนร่วม 
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รูปที 2 แสดงตวัอย่างหน้าผลการคน้หา 

 

3. ส่วนแสดงสถานะรายงานมคอ.  

เป็นส่วนแสดงสถานะรายงานมคอ. ทีผูใ้ ชมี้ส่วนเกียวขอ้งทงัหมด ผูใ้ ชส้ามารถเลือกแสดงผลได ้2 

รูปแบบ คือ มุมมองกราฟ (Graph View) และมุมมองตาราง (Table View) ผูใ้ ชส้ามารถคลิกทีแท่ง

กราฟใดแท่งกราฟหนึง(กรณีเป็นโ หมดกราฟ) หรือคลิกทีสถานะใดสถานะหนึง (กรณีเป็นโ หมด

ตาราง) เพือดูขอ้มูลรายวิชาในสถานะนนัๆ  ได ้โ ดยการแสดงขอ้มูลจะแบ่งตามสถานะของรายงาน

มคอ. ทงัหมด 5 สถานะ ดงันี 

1) Not Start : แสดงจํานวนรายวิชาทียงัไม่เคยมีการจดัทาํมคอ. เมือผูใ้ชค้ลิกแลว้ ระบบจะแสดง

รายวิชา ตามสถานะทีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาทีเลือกในส่วนคน้หา 

2) Composing : แสดงจํานวนรายวิชาทีอยู่ระหว่างจดัทาํ (ยงัไม่เคยมีการส่งรายงานมาก่อน) เมือ

ผูใ้ ชค้ลิกเลือก ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะทีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาทีเลือก

ใ นส่วนคน้หา 

3) Waiting : แสดงจาํนวนรายงานทีถูกส่งและอยู่ระหว่างรอพิจารณาจากประธานหลกัสูตรและ/

หรือผูบ้ริหารระดบัคณะ เมือผูใ้ ชค้ลิกเลือก ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะทีคลิกเลือกและ

ตามเทอม/ปีการศึกษาทีเลือกในส่วนคน้หา 

4) Returned : แสดงจํานวนรายงานทีไม่ผา่นการอนุมติัจากประธานหลกัสูตร เมือผูใ้ชค้ลิกเลือก 

ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะทีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาทีเลือกในส่วนคน้หา 
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5) Passed : จาํนวนรายงานทีผ่านการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัคณะ(ถือว่ารายงานฉบบันนั เสร็จ

สมบูรณ์) เมือผูใ้ ช้คลิกเลือก ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะทีคลิกเลือก และตามเทอม/ปี

การศึกษาทีเลือกใ นส่วนคน้หา 

หมายเหตุ : จะเห็นไ ด้ว่าเมืออยู่ใ นหน้า Dashboard ระบบจะแสดงสี เข้มที  หมายถึง

กาํหนดแสดงหนา้ Dashboard ของ มคอ.3 ถา้ตอ้งการดูสถานะของรายงาน มคอ. ใ นส่วนของ มคอ.

อืนๆ  สามารถคลิกปุ่ มมคอ.ทีตอ้งการ 

 

การจัดทาํมคอ. 3 

อาจารยส์ามารถจัดทาํ มคอ. 3 ไดโ้ ดยจากรูปที 2 คลิกเลือก  ในรายวิชาทีตอ้งการ จากนนัระบบจะ

เขา้สู่หนา้จอ มคอ.3 หมวดที1 ขอ้มูลทวัไป เพือใหผู้ใ้ชเ้ริมตน้บนัทึก/แกไ้ข มคอ. 3 ดงัรูปที 3  

1. การจัดทาํ มคอ.3 หมวดท ี1 

จากรูป ผูใ้ชส้ามารถเริมตน้บนัทึก/แกไ้ข มคอ.3 หมวดที 1 “ขอ้มูลทวัไป” 

 

รูปที 3 แสดงตวัอย่างมคอ. 3 หมวดที 1 ขอ้มูลทวัไป 

สําหรับ มคอ. 3 หมวดที 1 จะเป็นส่วนขอ้มูลทวัไปของรายวิชา ซึงจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลดงันี 

 รหัสและชือรายวชิา (Subject) : แสดงรหสัวิชา และชือรายวิชา ทงัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

 จํานวนหน่วยกติ (Credits) :  แสดงจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชา 

 หลักสูตรและประเภทของรายวชิา (Subject Curriculum) :  แสดงชือหลกัสูตรและประเภทของ

รายวิชา 
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 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ (Name of coordinators) : แสดงชืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบวิชา ทงัภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ 

 อาจารย์ผู้สอน (Name of lecturers) : แสดงชืออาจารยผู์ส้อนทงัหมดใ นรายวิชา ทงัภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ 

 ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน (Semester/Student Year) : ใ ห้ผูใ้ ชง้านเลือก ภาคการศึกษา และชนั

ปีทีเรียน จากตวัเลือกภายใ นระบบ 

 รายวิชาเรียนก่อน (Prerequisite Subject) :  แสดงรหสัวิชา และชือรายวิชาบงัคบัเรียนก่อน 

 รายวิชาเรียนพร้อมกัน (Simultaneous Subject) :  แสดงรหัสวิชา และชือรายวิชาบงัคับเรียน

พร้อมกนั 

 สถานทเีรียน (Place of study) 

ให้ผูใ้ชง้านบนัทึกสถานทีเรียน จากตวัเลือกภายในระบบ โ ดยสามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 รายการ 

 วนัทปีรับปรุง / แก้ไข ล่าสุด (Data Last Modified) :  แสดงวนัทีผูใ้ ชแ้กไ้ขขอ้มูลล่าสุด 

เมือผูใ้ชง้านดาํเนินการ กรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใ หค้ลิกปุ่ ม “Save” เพือบนัทึกขอ้มูล มคอ.3 หมวดที 1 

เขา้สู่ระบบ  

 

2. การจัดทาํ มคอ.3 หมวดท ี2  

ให้ผูใ้ ชง้านคลิกเลือกแถบเมนู “หมวดท ี(Section) : 2” จากนันระบบจะเขา้สู่หนา้จอ “จุดมุ่งหมายของ

รายวิชา” ดงัรูป 

 

รูปที 4 แสดงตวัอย่างมคอ. 3 หมวดที 2 จุดมุ่งหมวยและวตัถุประสงค์ 
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มคอ. 3 หมวดที 2 จะเก็บขอ้มูลเกียวกบัจุดมุ่งหมายของรายวิชา ซึงจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลทีตอ้ง

บนัทึกดงัรูป 

 จุดมุ่งหมายของรายวชิา (ภาษาไทย) 

ผูใ้ ชง้านบนัทึกจุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 Purposed of the course (in English) 

ผูใ้ ชง้านบนัทึกจุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นภาษาองักฤษ 

เมือผูใ้ชง้านดาํเนินการ กรอกขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ ใ หค้ลิกปุ่ ม “Save” เพือบนัทึกขอ้มูล มคอ.3 หมวดที 2 

เขา้สู่ระบบ  

หมายเหตุ : ผูใ้ชง้านสามารถเรียกดูตวัอย่างการกรอกรายงานมคอ. ได ้โ ดยคลิกเลือก ขอ้ความ “ตวัอย่าง

การกรอกรายงาน / Example” ในส่วนมุมบนขวาของหนา้จอได ้

 

3. การบันทกึ มคอ.3 หมวดท ี3  

ใ ห้ผูใ้ ช้งานคลิกเลือกแถบเมนู “หมวดที (Section) : 3” จากนันระบบจะเขา้สู่หน้าจอ “ลักษณะการ

ดาํเนินการ” ดงัรูป 

 

รูปที 5 แสดงตวัอย่างหน้าจอ มคอ. 3 หมวดที 3 ลกัษณะการดาํเนินการ 

มคอ. 3 หมวดที 3 จะเก็บขอ้มูลเกียวกับลักษณะการดาํเนินการ ซึงจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลทีตอ้ง

บนัทึกดงัรูป 
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 จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

ผูใ้ ชส้ามารถบนัทึกจาํนวนชวัโ มงทใีชต่้อภาคการศึกษา ไดท้งัใ นรูปแบบตวัอกัษร เช่น “ขึนกบั

หน่วยกิตทีนศ.แต่ละคนลงทะเบียน” หรือในรูปแบบตวัเลข เช่น “20” เป็นตน้ 

 จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผูใ้ ชส้ามารถบนัทึกจาํนวนชวัโ มงต่อสัปดาห์ทีอาจารยใ์หค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษารายบุคคล ไดท้งั

ในรูปแบบขอ้ความตวัอกัษร เช่น “ตามนดัหมาย” หรือ ใ นรูปแบบตวัเลข เช่น “5.45” เป็นตน้ 

เมือผูใ้ ชง้านดําเนินการ กรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ให้คลิกปุ่ ม “Save” เพือบนัทึกขอ้มูล มคอ.3 

หมวดที 3 เขา้สู่ระบบ  

4. การบันทกึ มคอ.3 หมวดท ี4  

ให้ผูใ้ชง้านคลิกเลือกแถบเมนู “หมวดท ี(Section) : 4” จากนนัระบบจะเขา้สู่หนา้จอ “การพฒันาผลการ

เรียนรู้ของนกัศึกษา” ดงัรูป 

 

รูปที 6 แสดงตวัอย่างหน้าจอ มคอ. 3 หมวดที 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

หมายเหตุ : หากใ นรายวิชาทีผูใ้ ชง้านกําลงัดาํเนินการ ยงัไ ม่ได้ก ําหนดมาตรฐานการเรียนรู้สําหรับ

รายวิชา ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความแจ้งเตือนใ ห้ผูใ้ ช้รับทราบดังนี “ขออภัยคุณไม่สามารถกรอก

ข้อมูลใ นหมวดนีได้ เจ้าหน้าทียังไม่ได้กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้สําหรับรายวิชานี กรุณาติดต่อทาง 

ภาควิชา/คณะ ของท่าน” 
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รูปที 7 แสดงตวัอย่างหน้าจอขอ้ความแจ้งเตือนจากระบบ กรณีเจา้หน้าทียงัไม่ได้กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้กบัรายวิชา  

 หมายเหตุ : หากเจา้หนา้ทีผูเ้ตรียมขอ้มูลพืนฐานใ นการจดัทาํ มคอ. ไดมี้การเปลียนแปลง/แก้ไขขอ้มูล

มาตรฐานผลการเรียนรู้  อาจารย์หรือตัวแทนสามารถนํา เข้าผลการเรียนรู้ใ หม่ไ ด้ โ ดยก ดปุ่ ม 

 ดงัรูป 

 

รูปที 8 แสดงตวัอย่างหน้าจอปุ่ มสําหรับนาํเข้าผลการเรียนรู้ 

มคอ. 3 หมวดที 4 จะเก็บขอ้มูลเกียวกบัการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โ ดยช่องสําหรับบนัทึก

ขอ้มูลจะสอดคล ้องก ับ Curriculum Mapping ของแต่ละรายวิชา ซึงจะประกอบไปด้วยขอ้มูลทีต้อง

บนัทึก ดงัรูป 

 ผลการเรียนรู้แต่ละด้านทมุ่ีงหวงัจะพฒันานักศึกษา  

ผูใ้ ชส้ามารถเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ใ นดา้นทีตอ้งการไดจ้ากตวัเลือกภายใ นระบบ โ ดยตวัเลือก

ทีแสดงจะสอดคลอ้งกบัทีระบุไวใ้นแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการ

เรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามทีกาํหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร 

โ ดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น จะแสดงขอ้มูลดงัต่อไปนี  
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o แถบท ี1 : แสดงตามมาตรฐานการเรียนรู้ในด้านทีผู้ใช้ได้เลือกระบุเอาไว้ 

คาํอธิบายโดยสังเขป Summary : สําหรับใหผู้ใ้ชง้านบนัทึกสรุปสัน ๆ  เกียวกบัความรู้ 

หรือทกัษะทีรายวิชามุ่งหวงัทีจะพฒันานกัศึกษา 

o แถบท ี2 : วธีิการสอน 

คาํอธิบายโดยสังเขป Summary : สําหรับใหผู้ใ้ชง้านบนัทึกคาํอธิบายเกียวกบัวิธีการสอน

ทีจะใชใ้นรายวิชาเพือพฒันาความรู้ หรือทกัษะใ นแถบที 1 

o แถบท ี3 : วธีิการวดัผล 

คาํอธิบายโดยสังเขป Summary : สําหรับใหผู้ใ้ชง้านบนัทึก วธีิการทีจะใชว้ดั และ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวิชานีเพือประเมินผลการเรียนรู้ใ นมาตรฐานการ

เรียนรู้แต่ละดา้นทีเกียวขอ้ง 

โ ดยในทงั 3 แถบขอ้มูล ผูใ้ ชง้านสามารถระบุรายละเอียดในแต่ละรายการได ้คลิกเลือกปุ่ ม “Import” 

จากนนัระบบจะแสดงหนา้ต่างรายการสาํหรับเป็นแนวทางไวใ้หผู้ใ้ชเ้ลือก หรือหากผูใ้ชง้านตอ้งการ

รายการขอ้ความทีนอกเหนือจากทีมีใ หใ้นระบบ ผูใ้ชง้านสามารถดาํเนินการเพิมเติมได ้วิธีการเพิม

รายละเอียดรายการ สามารถทาํได ้2 วิธี ดงันี 

วิธีที 1 : คลิกเลือก สัญลกัษณ์  จากนนัระบบจะทาํการ copy ขอ้มูลในแถวดงักล่าวมาแสดงในส่วน

แสดงผลดา้นล่างของหนา้ต่าง พร้อมแสดง Current Mode ว่าเป็นโ หมด Editing copies item ผูใ้ชง้าน

สามารถ แกไ้ข/ปรับปรุงขอ้ความในช่อง “รายละเอียด Description” พร้อมทงัเปลียนแปลงลาํดบัไดต้าม

ตอ้งการ (ลาํดบัหา้มซํา)  

วิธีที 2 : คลิกปุ่ ม “New” เพือเขา้สู่โ หมด Creating item จากนนัระบุเลขลาํดบัในช่อง “ลาํดบัที No.” ระบุ

ขอ้มูลใ นช่อง “รายละเอียด Description” จากนนัใ หค้ลิกปุ่ ม “Add”  
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รูปที 9 แสดงตวัอย่างหน้า มคอ.  หมวดที  หลงัคลิกเลือกปุ่ม "import" 

5. การบันทกึ มคอ.3 หมวดท ี5  

ให้ผูใ้ชง้านคลิกเลือกแถบเมนู “หมวดท ี(Section) : 5” จากนนัระบบจะเขา้สู่หนา้จอ “แผนการสอนและ

การประเมิน” ดงัรูป  

หมายเหตุ : สําหรับหมวดที 5 ระบบจะบงัคบักรอกขอ้มูลแผนการสอน และแผนการประเมินผลการ

เรียนรู้ หากไม่มีการกรอกขอ้มูลใดๆ  ในหมวดดงักล่าว ผูใ้ชง้านจะไม่สามารถ submit เพือส่งมคอ. ได ้

 

 

รูปที 10 แสดงตวัอย่างหน้าจอ มคอ.  หมวดที  แผนการสอนและการประเมิน 

a. แผนการสอน 
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มคอ. 3 หมวดที 5 แผนการสอน จะเก็บขอ้มูลเกียวกบัแผนการสอน คลิกปุ่ม “เพิมแผนการสอน 

Create lesson plan” แสดงตวัอย่างหนา้จอไดด้งัรูป 

 

รูปที 11 แสดงตวัอย่างหน้าจอเพิมแผนการสอน 

o ลาํดับที (Order) 

ระบบจะ Generate ลาํดบัทีใ หอ้ตัโ นมติั 

o สัปดาห์ทีสอน (Week) 

ให้บนัทึก สัปดาห์ทีสอน เช่น 01 , 01 - 02 ,Week 01 , สัปดาห์ 01 - 02 เป็นตน้ 

o หัวข้อ / รายละเอยีด (Items/Content) 

ให้บนัทึก หวัขอ้/รายละเอียดของแผนการสอน ในแต่ละสัปดาห์ 

o จํานวนชัวโมงบรรยาย (Number of lecture hours)  

ให้บนัทึกจาํนวน ชวัโ มงบรรยาย ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบัจํานวนหน่วยกิต 

o จํานวนชัวโมงปฏบิัต ิ(Number of lab hours)  

ให้บนัทึกจาํนวน ชวัโ มงปฏิบติั ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบัจาํนวนหน่วยกิต 

o จํานวนชัวโมงศึกษาด้วยตนเอง (Number of self hours)  

ให้บนัทึกจํานวน ชวัโ มงศึกษาดว้ยตนเอง ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบัจํานวนหน่วยกิต 
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o การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 

ใ ห้เลือกระบุว่าเป็นการสอนแบบเชิงรุก หรือไม่ 

o กิจกรรมการเรียนการสอน และสือทีใช้  (Teaching & Learning Activities / Teaching 

Materials) 

ให้บนัทึกกิจกรรมการเรียนการสอนและสือทีใช ้

o อาจารย์ผู้สอน (Lecturer) 

ระบบจะดึงขอ้มูลจากหนา้ มคอ. 3 หมวดที 1 ส่วนของอาจารยผู์ร้ับผิดชอบ กรณีทีอาจารย์

ผูส้อนมีมากกว่า 1 ระบบจะแสดงรายชืออาจารยท์งัหมด ผูใ้ ชส้ามารถเลือก  หนา้รายชือ

อาจารยที์ตอ้งการได ้แต่หากในรายวิชาดงักล่าวมีอาจารยผู์ส้อนเพียงหนึง 1 ท่าน ระบบจะ

เลือก  ใ ห้อัตโ นมติั ใ นกรณีทีเลือกอาจารยผู์ส้อนมากกว่า 1 ท่าน ระบบจะเรียงลําดบั

ตามลาํดบัผูส้อนทีเจา้หนา้ทีไดก้าํหนดไว ้

o ผู้สอนเพมิเตมิ (Additional Lecturer) 

ผูใ้ ชส้ามารถบนัทึกผูส้อนเพิมเติมได ้เช่น อาจารยพิ์เศษ วิทยากร เป็นตน้ 

 

เมือผูใ้ชง้านดาํเนินการ กรอกขอ้มูลครบถว้นเรียบร้อยแลว้ ใ ห้คลิกปุ่ ม “Save” เพือบนัทึกขอ้มูล 

มคอ.3 หมวดที 5 แผนการสอน เขา้สู่ระบบ 

 

b. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

คลิกเลือกแถบเมนู “แผนการประเมินผลการเรียนรู้ Evaluation Plan”  ระบบจะเขา้สู่  มคอ. 3 

หมวดที 5 แผนการประเมินผล จะเก็บขอ้มูลเกียวกบัแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ซึงแสดง

ตวัอย่างหน้าจอไดด้งัรูป 
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รูปที 12 แสดงตวัอย่างหน้าจอ มคอ.  หมวดที  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

จากรูปขา้งตน้ คลิกเลือกปุ่ม “เพิมแผนการประเมิน Create evaluation plan” ระบบจะแสดง

หนา้ต่างสําหรับกรอกขอ้มูลแผนการประเมินผลการเรียนรู้  

 

รูปที 13 แสดงตวัอย่างหน้าจอ เพิมแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

o ผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) 

ให้บนัทึกผลการเรียนรู้ โ ดยเมือผูใ้ ชค้ลิกใ นช่องผลการเรียนรู้ ระบบจะดึงขอ้มูลรายการ

มาตรฐานการเรียนรู้จากหมวดที 4 เพือใหผู้ใ้ชท้าํการเลือก 

o วธิีการประเมิน (Evaluation Methods) 

ให้บนัทึกวิธีการประเมิน 

o สัปดาห์ทีประเมิน (Evaluated in Week) 

ให้บนัทึกสัปดาห์ทีประเมิน 

o สัดส่วนของการประเมนิ (Percentage of Evaluation) 

ให้บนัทึกสัดส่วนของการประเมินผลปลายภาค 

เมือผูใ้ชง้านดําเนินการ กรอกขอ้มูลครบถว้นเรียบร้อยแลว้ ใ หค้ลิกปุ่ ม “OK” เพือบนัทึกขอ้มูล 

มคอ.3 หมวดที 5 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ เขา้สู่ระบบ 

 

6. การบันทกึ มคอ.3 หมวดท ี6  
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ให้ผูใ้ชง้านคลิกเลือกแถบเมนู “หมวดท ี(Section) : 6” ระบบจะเขา้สู่หน้าจอ “ทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอน”  

 
รูปที 14 แสดงตวัอย่างหน้าจอ มคอ.  หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

มคอ. 3 หมวดที 6 จะเก็บขอ้มูลเกียวกบัทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบไปด้วยขอ้มูลที

ตอ้งบนัทึกดงันี 

 ตาํราและเอกสารหลกั (Textbooks and Main Teaching Document) 

ให้ผูใ้ชง้านระบุตาํราและเอกสารหลกัทีใชใ้นการเรียนการสอน 

 เอกสารอืน ๆ (Other documents) 

ให้ผูใ้ชง้าน ระบุหนงัสือ วารสาร รายงาน สืออิเลก็ทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่าง ๆ  

โ ปรแกรมเกรมคอมพิวเตอร์ และแหล่งอา้งอิงทีสาํคญัอืน ๆ  ซึงนกัศึกษาจําเป็นตอ้งศึกษาเพิมเติม 

เมือผูใ้ชง้านดาํเนินการ กรอกขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ ใ หค้ลิกปุ่ ม “Save” เพือบนัทึกขอ้มูล มคอ.3 หมวดที 6 

เขา้สู่ระบบ  

 

7. การบันทกึ มคอ.3 หมวดท ี7  

ให้ผูใ้ชง้านคลิกเลือกแถบเมนู “หมวดท ี(Section) : 7” จากนนัระบบจะเขา้สู่หนา้จอ “การประเมินและ

ปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา” ดงัรูป 
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รูปที 15 แสดงตวัอย่างหน้าจอ มคอ.  หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

มคอ. 3 หมวดที 7 จะเก็บขอ้มูลเกียวกบัการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ซึงจะ

ประกอบไปดว้ยขอ้มูลทีตอ้งบนัทึกดงันี 

 ประเมนิรายวิชา (Course Evaluation) 

ให้บนัทึกการประเมินรายวิชา 

 ประเมนิอาจารย์ผู้สอน (Teaching Evaluation) 

ให้ระบุการประเมินอาจารยผ์ูส้อน 
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 การทวนสอบรายวชิา (Course Review) 

ให้บนัทึกคาํอธิบายกระบวนการทีใ ชใ้นการทวนสอบรายวชิา 

 การนําผลการประเมนิมาปรับปรุงรายวิชา 

ให้บนัทึกคาํอธิบายรายละเอียดการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา 

 การบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์หรืองานบริการวชิาการแก่สังคม (Integrating 

research process or innovation or academic services to teaching and learning process) 

ให้บนัทึกคาํอธิบายกระบวนการบูรณาการงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค ์หรืองานบริการวิชาการ

แก่สังคม 

 การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกบักระบวนการเรียนการสอน (Integrating academic 

services to teaching and learning process) 

ให้บนัทึกคาํอธิบายกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกบักระบวนการเรียนการ

สอน 

 

8. การออกรายงาน มคอ. 3  

ใ ห้ผูใ้ ช้งานคลิกเลือกแถบเมนู “Preview” จากนันระบบจะเขา้สู่หน้าจอ “รายละเอียดของ

รายวิชา” ดงัรูป หากผูใ้ชง้านตอ้งการใหแ้สดงรายงานใ นรูปแบบตามมาตรฐาน แต่ยงัไม่มี Font สารบญั 

(TH Sarabun) ใ นเครือง ผูใ้ช้ตอ้งทาํการ download font สารบญั (TH Sarabun) เพือติดตงัในเครืองก่อน

จดัพิมพ์รายงาน โ ดยคลิกสัญลกัษณ์             และสําหรับผูใ้ชง้านทีตอ้งการสังพิมพ์รายงาน ใ ห้คลิกปุ่ ม 

 จากนันระบบจะ Export ข้อมูลดังกล่าวใ ห้อยู่ใ นรูปแบบ Microsoft Word เพืออ ํานวยความ

สะดวกใหผู้ใ้ ชง้านสามารถนาํไปดาํเนินการต่อในขนัตอนต่อๆ  ไป  
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รูปที 16 แสดงตวัอย่างหน้าจอพิมพ์รายงานมคอ. 

ยืนยันการส่ง มคอ. 3 

ยืนยนัการส่ง มคอ.3 เป็นการยืนยนัรับทราบ การส่ง มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โ ดยมีขนัตอนการยืนยนั ดงันี  

1. จากรูป คลิกเลือกสัญลกัษณ์  ในช่อง “Submit” เพือยืนยนัการส่ง มคอ. 

 
รูปที 17 แสดงตวัอย่างหน้า Report Manager กอ่นยืนยนัการส่งมคอ. 

2. หลงัจากผูใ้ ชง้านคลิกเลือกสัญลกัษณ์ เพือยืนยนัการส่ง มคอ. ระบบจะแสดง กล่องขอ้ความแจง้เตือน

จากระบบ  

คลิกเลือก “ตกลง” เพือยืนยนัการส่ง มคอ. อีกครัง 

 
 

รูปที 18 แสดงตวัอย่างกล่องขอ้ความแจ้งเตือน เพือยืนยนัการส่งมคอ. 

แต่ในกรณีมคอ. ทีผูใ้ชง้านยืนยนัการส่ง (Submit) นนั ยงัไม่มีการกรอกขอ้มูลในส่วนทีระบบบงัคบั คือ

หมวดที  แผนการสอน และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความแจ้งเตือนจาก

ระบบตวัอย่างดงัรูป และผูใ้ชง้านจะไม่สามารถส่งมคอ.ใ นรายวิชาดงักล่าวได ้
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3. หลงัจากยืนยนัการส่ง มคอ. ระบบจะปรับสถานะใ นรายวิชาดงักล่าว ใ ห้อยู่ในสถานะ “Waiting” 

 

การคดัลอก มคอ. 3 

 ในการจดัทาํรายงาน มคอ.3 รายวิชาเดียวกนั แต่มีมากกว่า 1 ตอน (Section) สามารถจดัทาํรายงาน มคอ.

เพียงฉบบัเดียวเพือเป็นตน้แบบและคดัลอกตน้แบบใ ห้กบัตอนอืน ๆ  ทีรับผิดชอบได ้โ ดยวิธีการคดัลอกมคอ.จะ

มีดว้ยกนั 2 แบบ คือ เลือกรายวิชาตน้ฉบบัทีตอ้งการ copy มา (Copy To) หรือ เลือกรายวิชาปลายทางทีตอ้งการ 

copy ไปให ้(Copy From) โ ดยมีขนัตอนวิธีการคดัลอก ดงันี 

แบบท ี  : เลือกรายวิชาตน้ฉบบัทีตอ้งการ copy มา (Copy To) 

1. ไปทีเมนู Report Manager -->> TQF3 เลือกภาค/ปีการศึกษา ทีตอ้งการใหเ้ป็นปลายทาง จากนนัใ ห้

คลิกทีสญัลกัษณ์  หลงัรายวิชา และตอนทีตอ้งการ ระบบจะแสดง Dialog : Please Select method 

to copy . ขึนมา ตวัอย่างดงัรูป  
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รูปที 19 แสดงตวัอย่างหน้า Report manager Copy To 

2. คลิก OK เพือดาํเนินการเลือกตน้ฉบบัของรายงานมคอ.ทีตอ้งการ copy มา 

 

รูปที 20 แสดงตวัอย่างหน้าเลือกตน้ทางของรายงานมคอ.  

3. ตอ้งการตอนใ ดเป็นตน้ทาง ใ ห้คลิก   หน้ารายการรายวิชาและตอนดงักล่าว จากนัน คลิกปุ่ ม 

Save เพือยืนยนัการคดัลอกมคอ. 

หมายเหตุ : ทุกสถานะยกเว้น Not Started สามารถเป็นรายวิชาตน้ทางได้ทงัหมด แต่รายวิชาทีสามารถเป็น

ปลายทางไดน้นั จะตอ้งมีสถานะ Not Started, Composing หรือ Returned เท่านัน 

แบบท ี  : เลือกรายวิชาปลายทางทีตอ้งการ Copy ไปให ้(Copy From) 

1. ไปทีเมนู Report Manager -->> TQF  เลือกภาค/ปีการศึกษา ทีตอ้งการให้เป็นตน้ทาง จากนนัใ หค้ลิก

ทีสัญลกัษณ์   หลงัรายวิชา และตอนทีตอ้งการ ระบบจะแสดง Dialog : Please Select method to 

copy . ขึนมา ตวัอย่างดงัรูป 

 
รูปที 21 แสดงตวัอย่างหน้า Report manager Copy From 
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2. คลิก OK เพือดาํเนินการเลือกตน้ฉบบัของรายงานมคอ.ทีตอ้งการ copy มา 

 

รูปที 22 แสดงตวัอย่างหน้าเลือกปลายทางของรายงานมคอ.3 

3. ตอ้งการตอนใดเป็นตน้ทาง ใ ห้คลิก   หนา้รายการรายวิชาและตอนดงักล่าว จากนนั คลิกปุ่ ม 

Save เพือยืนยนัการคดัลอกมคอ. 

การลบ มคอ. 3 

 ในการลบ มคอ.3 สามารถลบไดเ้ฉพาะสถานะกาํลงัดาํเนินการ (Composing) เท่านัน โ ดยมีขนัตอนดงันี 

1.ไปทีเมนู Report Manager -->> TQF3 จากรูปคลิกทีสัญลกัษณ์  รายวิชา ตอน (Section) ทีตอ้งการ 

 

 

รูปที 23 แสดงตวัอย่างหน้ากอ่นลบ มคอ. 

2. จากนนัจะปรากฏหนา้จอกล่องขอ้ความแจง้เตือน เพือยืนยนัการลบ มคอ. กดปุ่ ม “Accept” เพือยืนยนั

การลบ 
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รูปที 24 แสดงตวัอย่างกล่องข้อความแจง้เตือน เพือยืนยนัการลบ มคอ. 

 


