
คูมือการใชงานระบบบริหารหลักสูตร 

 (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ AUN-QA) 

 

ระบบบริหารหลักสูตร 

เปนระบบท่ีชวยในการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ท่ีมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน

ระหวางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ AUN-QA     โดยระบบจะ

เชื่อมขอมูลจากระบบจากศูนยบริการการศึกษา เชน โครงสรางหลักสูตร   รายละเอียดวิชา  รายวชิาท่ีเปดสอน 

อาจารยผูสอน กลุมผูเรียน  ผลการเรียน   เพ่ือเปนขอมูลตั้งตนสําหรับการจัดการขอมูล 

 

ภาพรวมของระบบ  

ภาพรวมของระบบบริหารหลักสตูร ประกอบดวย 

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนาม 

มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

มคอ.6 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาประสบการณภาคสนาม 

มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
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ข้ันตอนการทํางานของระบบ 
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กลุมผูใชงานระบบ 

 

กลุมผูใช สิทธิ์การใชงาน 

เจาหนาท่ีประสานงาน สํานักวิชา กําหนดขอมูลหลักสูตร , อาจารยผูประสานงาน
หลักสูตร   

อาจารยผูประสานงานหลักสูตร   จัดการขอมูลมคอ.2 และ มคอ.7 , ตรวจสอบสถานะ
ดําเนินการ ,อนุมัติรายงานมคอ.3,มคอ.4 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา   จัดการขอมูล มคอ.3 มคอ.4  มคอ.5 มคอ.6 

เจาหนาท่ีผูดูแลระบบ ตรวจสอบสถานะดําเนินการ 

คณบดี ,รองคณบดี ตรวจสอบสถานะดําเนินการ 
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อาจารยผูประสานงานหลักสูตร  

 

 อาจารยผูประสานงานหลักสูตร มีบทบาทหนาท่ีในระบบ 2 รูปแบบหลักสูตร คือ 

กรณีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2552 (TQF) 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ีตองมีเหมือนกันท้ัง 2 รูปแบบ 

1.กําหนดขอมูลท่ัวไปของหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ ไดแก 

1.1 ขอมูลปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของหลักสูตร   

1.2 วัตถุประสงคหลักสูตร 

2.กําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF) รายวิชาเฉพาะ 

3. กําหนดความสัมพันธมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ของหลักสูตร

กับรายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 

กรณีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ AUN-QA(เพ่ิมเติม) 

4. กําหนดผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes ,PLOs( 

5.กําหนดความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)กับรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

6. กําหนดความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา )TQF) รวมถึงความรูและทักษะท่ัวไป และความรูและทักษะเฉพาะทาง 

7. กําหนดความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes ,PLOs( 

8. กําหนดความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และความตองการของผูมีสวน

ไดสวนเสีย 
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การเขาสูระบบงาน 

  

 เปดเบราเซอร ข้ึนมาแลวกรอก URL : https://tqf2.wu.ac.th  จะแสดงหนาจอการเขาสูระบบ ดังภาพ 

       

จากนั้นใหปอน User Account(ชื่อผูใช) และ Password(รหัสผาน)  ซ่ึงใชรหสัเดียวกับการเขา

ใชอีเมล    แลวคลิกปุม “Sign In”เพ่ือเขาสูระบบ ระบบจะแสดงรายชื่อสิทธิ์ในการใชงาน ดังภาพ 

 

  

ใหผูใชเลือกสิทธิ์ “ผูประสานงานหลักสูตร” ในหลักสูตรท่ีตองการ 
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https://tqf2.wu.ac.th/


1.การกําหนดขอมูลท่ัวไปของหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ  

• ขอมูลปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของหลักสูตร   

ความเชื่อมโยงขอมูล 

 ขอมูลปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของจะนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการบันทึกขอมูล มคอ.3 ของรายวิชา

ท้ังหมดของหลักสูตร  ในหมวด “A1 การออกแบบกิจกรรมและแผนการเรียนรู และ/หรือโปรแกรมการเรียนการ

สอน ( Design and plan learning activities and/or programs of study)”  การกําหนด ขอมูลปรัชญา วิสัยทัศน พันธ

กิจของหลักสูตร  มีข้ันตอน ดังนี้ 

1.เลือกเมนู “ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร” คลิกเลือก เมนูยอย “กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของ

หลักสูตร” 

2.ระบบแสดง หนาจอ ดังภาพ 

 

 

3. จากภาพหนาจอกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของหลักสูตรใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

ลําดับ รายการ คําอธิบาย 

1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของหลักสูตร(ไทย) กรอกขอมูลปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของ
หลักสูตรท่ีเปนภาษาไทย 

2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของหลักสูตร(อังกฤษ) กรอกขอมูลปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของ
หลักสูตรท่ีเปนภาษาอังกฤษ(ถามี) 
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4. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกปุม   ระบบจะกลับมาแสดงหนาจอแสดงรายการท่ี

เพ่ิมแลว ดังภาพ 

 

 

• ขอมูลวัตถุประสงคหลักสูตร 

     ความเชื่อมโยงขอมูล 

ขอมูลวัตถุประสงคหลักสูตรจะนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการบันทึกขอมูล มคอ.3 ของรายวิชาท้ังหมด

ของหลักสูตร ในหมวด “A1 การออกแบบกิจกรรมและแผนการเรียนรู และ/หรือโปรแกรมการเรียนการสอน ( 

Design and plan learning activities and/or programs of study)”   

การกําหนดขอมูลวัตถุประสงคหลักสูตร  มีข้ันตอน ดังนี้ 

1.เลือกเมนู “ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร” คลิกเลือก เมนูยอย “กําหนดวัตถุประสงคหลักสูตร” ระบบแสดง 

หนาจอ ดังภาพ 
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2. จากภาพหนาจอกําหนดวัตถุประสงคหลักสูตร ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

ลําดับ รายการ คําอธิบาย 

1 วัตถุประสงคหลักสูตร(ไทย) กรอกขอมูลวัตถุประสงคหลักสูตรท่ีเปน
ภาษาไทย 

2 วัตถุประสงคหลักสูตร (อังกฤษ) กรอกขอมูลวัตถุประสงคหลักสูตรท่ีเปน
ภาษาอังกฤษ(ถามี) 

 

3. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกปุม   ระบบจะกลับมาแสดงหนาจอแสดงรายการท่ีเพ่ิม

แลว ดังภาพ 
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2.กําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) รายวิชาเฉพาะ 

 

 หลักสูตรจะตองมีการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซ่ึง

ประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ไดแก 1.ดานคุณธรม จริยธรรม  2.ดานความรู 3.ดานทักษะ

ทางปญญา 4.ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  โดยบางหลักสูตรอาจจะกําหนดไดมากกวา 5 ดานได มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. เลือกเมนู “มาตรฐานการเรียนรูตามกรอบ TQF” คลิกเลือก เมนูยอย “กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลักสูตร” ระบบแสดง หนาจอ ดังภาพ 

 
 

2. จากภาพหนาจอ  ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

ลําดับ รายการ คําอธิบาย 

1 ชื่อชุดมาตรฐานผลการเรียนรู กรอกชื่อชุดมาตรฐานผลการเรียนรู เชน  
มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
2562   

3. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกปุม   ระบบจะกลับมาแสดงหนาจอแสดงรายการท่ีเพ่ิม

แลว เพ่ือใหเพ่ิมขอมูล “ดานการเรียนรู” ดังภาพ 
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4. คลิกท่ี ปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลมาตรฐานการเรียนรูดานตางๆ ระบบจะแสดง

หนาจอ ดังภาพ 

 

  

5. จากภาพหนาจอ  ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

ลําดับ รายการ คําอธิบาย 

1 ชื่อดานการเรียนรู (ภาษาไทย) กรอกชื่อดานการเรียนรูของมาตรฐานผลการ
เรียนรูภาษาไทย 

2 ชื่อดานการเรียนรู (ภาษาอังกฤษ) กรอกชื่อดานการเรียนรูของมาตรฐานผลการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ(ถามี) 

 

6. หลังจากกําหนดดานการเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียน เรียบรอยแลวระบบจะแสดงหนาจอ เพ่ือใหผูใช

เพ่ิมขอมูล “ผลการเรียนรู” ในแตละดาน ดังภาพ 
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7. คลิกท่ี ปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลผลการเรียนรู ระบบจะแสดงหนาจอ ดังภาพ 

 

8. จากภาพหนาจอ  ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

ลําดับ รายการ คําอธิบาย 

1 ชื่อผลการเรียนรู (ภาษาไทย) กรอกชื่อผลการเรียนรูภาษาไทย 

2 ชื่อผลการเรียนรู (ภาษาอังกฤษ) กรอกชื่อผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ(ถามี) 

9. หลังจากบันทึกผลการเรียนรู เรียบรอยแลวระบบจะแสดงหนาจอแสดงรายการผลการเรียนรู ในแตละดาน 

ดังภาพ 
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3.กําหนดความสัมพันธมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

ของหลักสูตรกับรายวิชาเฉพาะ (CURRICULUM MAPPING) 

Curriculum Mapping คือ แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา)หรือ ความรับผิดชอบรอง  

(จุดโปรง)หรือไมสนใจ(วาง)  ตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดของหลักสูตร ในสวนของรายวิชาเฉพาะ   

ความเช่ือมโยงขอมูล 

หลังจากท่ีกําหนดคาแลว ระบบจะเชื่อมโยงขอมูลไปท่ีการบันทึกขอมูลมคอ.3   หมวด A1 การอออกแบบ

กิจกรรมและแผนการเรยีนรู ในประเด็น “จุดมุงหมายของรายวิชา” และหมวด  A2 การสอนและการสนับสนุน

การเรียนรู ท่ีหวขอ “แผนการสอนและการประเมินผล” 

มีข้ันตอน ดังนี้  

1. เลือกเมนู “Curriculum Mapping-TQF” คลิกเลือก เมนูยอย “Curriculum Mapping” ระบบแสดง

รายวิชาท้ังหมดของหลักสูตร ดังภาพ 

 

2. คลิกปุม  เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาท่ี

ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอ ดังภาพ 
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3. จากภาพหนาจอ  ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

ลําดับ รายการ คําอธิบาย 

1 ความรับผิดชอบหลัก(จุดดํา) ความรับผิดชอบรอง
(จุดโปรง) และ ไมสนใจ(-)  

เลือกในแตละรายการผลการเรียนรูวาเปนความรับ
ผิดขอบใด  

ความรับผิดชอบหลัก(จุดดํา)  หรือ 

ความรับผิดชอบรอง(จุดโปรง) หรือ 

 ไมสนใจ(-) 

 

3. เม่ือกําหนดคาขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกปุม   ระบบจะกลับมาแสดงหนาจอรายวิชาท้ังหมด 

และแสดงสถานะเปน “แกไขการ Mapping“ 
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4. การแสดงรายงาน “แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา  ) Curriculum Mapping)” โดยคลิกเลือกเมนู “Curriculum Mapping-TQF”คลิกเลือก เมนูยอย 

“ภาพรวม Curriculum Mapping” ระบบแสดงรายงาน ดังภาพ 
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เมนูเพ่ิมเติมกรณี หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ AUN-QA 

 

4.กําหนดผลลัพธการเรียนรู ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PROGRAM LEARNING OUTCOM, PLOS) 

1.เลือกเมนู “ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (PLOs ) ”  คลิกเลือก เมนูยอย “กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

(PLOs )” ระบบแสดง หนาจอ ดังภาพ 

 

2.จากภาพหนาจอ  ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

ลําดับ รายการ คําอธิบาย 

1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง(ภาษาไทย)  กรอกชื่อผลการเรียนรูท่ีคาดหวังภาษาไทย  

2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง(ภาษาอังกฤษ)  กรอกชื่อผลการเรียนรูท่ีคาดหวังภาษาอังกฤษ
(ถามี) 

 

3. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกปุม   ระบบจะกลับมาแสดงหนาจอรายการท่ีไดเพ่ิม

เรียบรอยแลว  
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5.กําหนดความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรู ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOS)กับรายวิชา

เฉพาะของหลักสูตร 

เปนการกําหนดผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLOs)ในแตละรายวิชา เพ่ือใหเห็นวาแตละ

รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา)หรือ ความรับผิดชอบรอง  (จุดโปรง)หรือไมสนใจ(วาง)   

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLOs)ขอใด มีข้ันตอน ดังนี้  

1.เลือกเมนู “Curriculum Mapping-PLOs” คลิกเลือก เมนูยอย “Curriculum Mapping” ระบบแสดง

รายวิชาท้ังหมดของหลักสูตร ดังภาพ 

 

2. คลิกปุม  เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบตอผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร

(PLOs) ในรายวิชาท่ีตองการ ระบบจะแสดงหนาจอ ดังภาพ 
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3. จากภาพหนาจอ  ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

ลําดับ รายการ คําอธิบาย 

1 ความรับผิดชอบหลัก(จุดดํา) ความรับผิดชอบรอง(จุด
โปรง) และ ไมสนใจ(-)  

เลือกในแตละรายการผลการเรียนรูวาเปน
ความรับผิดขอบใด  

ความรับผิดชอบหลัก(จุดดํา)  หรือ 

ความรับผิดชอบรอง(จุดโปรง) หรือ 

 ไมสนใจ(-) 

 

4.การแสดงรายงาน “ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)กับรายวิชา

เฉพาะของหลักสูตร” โดยคลิกเลือกเมนู “Curriculum Mapping-PLOs” คลิกเลือก เมนูยอย “ภาพรวม 

Curriculum Mapping” ระบบแสดงรายงาน ดังภาพ 
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6.กําหนดความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรู ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOS) และผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ (TQF) 

มีข้ันตอน ดังนี้  

1.เลือกเมนู “ความสัมพันธPLOsกับผลการเรียนรูตามกรอบ TQF” คลิกเลือก เมนูยอย “กําหนด

ความสัมพันธPLOsกับผลการเรียนรูตามกรอบ TQF” ระบบแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   

ดังภาพ 

 

2. คลิกปุม  เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบตอผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร

(PLOs) กับผลลัพธการเรียนรูตามกรอบ TQF  ระบบจะแสดงหนาจอ ดังภาพ 
 

 
 

18 | P a g e  
 



3. จากภาพหนาจอ ระบบจะแสดงรายการขอมูลผลลัพธการเรียนรูตามกรอบ TQF  ใหคลิกเลือก 

กรณีท่ีมีความสอดคลองกันใหคลิกเลือกแลวคลิกปุม  

 

4.การแสดงรายงานสรุปความสัมพันธPLOsกับผลการเรียนรูตามกรอบ TQF โดยคลิกเลือกเมนู 

“ความสัมพันธPLOsกับผลการเรียนรูตามกรอบ TQF” คลิกเลือก เมนูยอย “รายงานสรุป” ระบบแสดง

รายงาน ดังภาพ 
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7.กําหนดความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรู ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร (PROGRAM LEARNING OUTCOMES ,PLOS) 

มีข้ันตอน ดังนี้  

1.เลือกเมนู “ความสัมพันธcurriculum AimsกับPLOs” คลิกเลือก เมนูยอย “กําหนดความสัมพันธ

curriculum AimsกับPLOs” ระบบแสดงวัตถุประสงคของหลักสูตร ของหลักสูตร (curriculum Aims)   ดังภาพ 

 

 

2. คลิกปุม   ในวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีตองการ เพ่ือกําหนดความสัมพันธ

ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร( curriculum Aims) กับ PLOs ระบบจะแสดงหนาจอ ดังภาพ 

 
 

3.จากภาพหนาจอ ระบบจะแสดงรายการขอมูล PLOs ใหคลิกเลือก กรณีท่ีมีความสอดคลองกันใหคลิก

เลือกแลวคลิกปุม  
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4.การแสดงรายงานสรุปความสัมพันธวัตถุประสงคของหลักสูตร( curriculum Aims) กับ PLOs โดยคลิก

เลือกเมนู “ความสัมพันธcurriculum AimsกับPLOs” คลิกเลือก เมนูยอย “รายงานสรุป” ระบบแสดงรายงาน ดัง

ภาพ 
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8.กําหนดความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรู ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOS) และความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

มีข้ันตอน ดังนี้  

1.เลือกเมนู “ความสัมพันธPLOsกับผูมีสวนไดสวนเสีย” คลิกเลือก เมนูยอย “กําหนดความสัมพันธPLOsกับ

ผูมีสวนไดสวนเสีย” ระบบแสดงรายการผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)กับรายการผูมีสวนไดสวน

เสีย  ดังภาพ 

 

2.จากภาพหนาจอ ระบบจะแสดงรายการขอมูล PLOs ใหคลิกเลือก กรณีท่ีมีความสอดคลองกันใหคลิก

เลือกแลวคลิกปุม  

3.การแสดงรายงานสรุปความสัมพันธความสัมพันธPLOsกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคลิกเลือกเมนู 

“ความสัมพันธPLOsกับผูมีสวนไดสวนเสีย” คลิกเลือก เมนูยอย “รายงานสรุป” ระบบแสดงรายงาน ดังภาพ 
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สถานะดําเนินการ 

 อาจารยผูประสานงานหลักสูตรสามารถตรวจสอบสถานะดําเนินการ ของรายวิชาในหลักสูตรในแตละป

การศึกษาได มีข้ันตอน ดังนี้ 

1.เลือกเมนู “สถานะดําเนินการ”  เลือกเมนูยอย “มคอ.3” ระบบจะแสดงรายวิชาของหลักสูตรในปการศึกษา

ปจจุบัน ดังภาพ 
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