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คู่มือการใช้งาน มคอ.3 – อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

 (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA) 

 

ระบบบริหารหลักสูตร 

เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

ระหว่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA     โดยระบบจะ

เชื่อมข้อมูลจากระบบจากศูนย์บริการการศึกษา เช่น โครงสร้างหลักสูตร   รายละเอียดวิชา  รายวิชาที่เปิดสอน 

อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้เรียน  ผลการเรียน   เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับการจัดการข้อมูล 

 

ภาพรวมของระบบ  

ภาพรวมของระบบบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย 

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 

มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 

มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
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ขั้นตอนการท างานของระบบ 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

กลุ่มผู้ใช้งานระบบ 

 

กลุ่มผู้ใช ้ สิทธิ์การใช้งาน 

เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน ส านักวิชา ก าหนดข้อมูลหลักสูตร , อาจารย์ผู้ประสานงาน

หลักสูตร   

อาจารยผ์ู้ประสานงานหลักสูตร   จัดการขอ้มูลมคอ.2 และ มคอ.7 , ตรวจสอบสถานะ

ด าเนินการ ,อนุมัติรายงานมคอ.3,มคอ.4 

อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา   จัดการขอ้มูล มคอ.3 มคอ.4  มคอ.5 มคอ.6 

เจ้าหน้าทีผู่้ดูแลระบบ ตรวจสอบสถานะด าเนินการ 

 

เข้าสู่ระบบงาน 

  

 เปิดเบราเซอร์ ขึ้นมาแล้วกรอก URL : https://tqf2.wu.ac.th  จะแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ดังภาพ 

        

https://tqf2.wu.ac.th/
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จากนั้นให้ป้อน User Account(ชื่อผู้ใช้) และ Password(รหสัผ่าน)  ซึ่งใช้รหัสเดียวกับการเข้า

ใช้อีเมล์    แล้วคลิกปุ่ม “Sign In”เพื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงรายชื่อสิทธิ์ในการใช้งาน ให้เลือก “อาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา” ดังภาพ 

 

 
 

การบันทึกข้อมูล มคอ.3 

 

1.การบันทึกขอ้มูล มคอ.3 ให้ผู้ใช้คลิกเลือกที่เมนู  มคอ.3 ดังภาพ

 

2.หลังจากคลกิเลือก เมนู มคอ.3 แล้ว ระบบจะแสดงรายวชิาที่เป็นอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา ในภาคเรยีนนัน้ๆ   ดงัภาพ 
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3.ระบบแสดงรายละเอียดรายวิชาที่ต้องด าเนินการ ประกอบด้วย  

 - รหัสและช่ือวิชา 

 - หน่วยกิต/หน่วยวิชา 

 - เปอร์เซนต์การบันทึกข้อมูล 

 -  สถานะการบันทึกและรายละเอียด  :  

 - จัดการข้อมูล  

4.คลิกปุ่ม “ ” เพื่อบันทึก/แก้ไขข้อมูล มคอ.3 รายวิชานั้นๆ 

5.ระบบแสดงเมนูเพื่อบันทึกข้อมูล มคอ.3 ดังภาพ 
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ขั้นตอนการบันทึก มคอ.3 

1). ก าหนดค่าตั้งต้นข้อมลูรายวิชาได้แก่ 
1. รูปแบบ/วิธีการสอน 
2. Formative Assessment    
3. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Couse Learning Outcomes : CLOs) 
4. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (Exams Method) 

2) บันทกึข้อมลูมคอ.3  A1  ถึง  A5  

3) รายงานสรปุ รูปแบบ .PDF หรือ .DOC  

  

ขั้นตอน 1) ก าหนดค่าตั้งต้นข้อมูลรายวิชา 

1.รูปแบบ/วิธกีารสอน 

ผู้ใช้จะต้องก าหนดรูปแบบ/วิธีการสอน ของรายวิชานั้นๆ เพื่อน าไปเป็นข้อมูลตั้งต้นในการบันทึกแผนการ
สอนที่หมวด  “A2 การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู”้ >> เมน ู“แผนการสอนและการประเมินผลรายกลุม่” 

 ขั้นตอน 
1. เลือกเมนู ”ข้อมูลรายวิชา” คลิกเมนู “รูปแบบ/วิธีการสอน”  
2. ระบบแสดงหน้าหลักของ ข้อมูล รูปแบบ/วิธีการสอน โดยแสดงรายการที่บันทึกไว้ดังภาพ 
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3. การเพ่ิมข้อมูล โดยการคลิกเลือกข้อมูล “รูปแบบ/วิธีการสอน” หรือ  พมิพ์ชื่อรูปแบบ/วิธีการสอน ที่

ต้องการ แล้วระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาใหผู้้ใช้เลือก แล้วคลิกปุ่มบันทึก ดังภาพ 
 

 
 

2.Formative Assessment    

ผู้ใช้จะต้องก าหนด Formative Assessment  ของรายวิชานั้นๆ เพื่อน าไปเป็นข้อมูลตั้งต้นในการบันทึก
แผนการสอนทีห่มวด  “A2 การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู”้ >> เมนู “แผนการสอนและการประเมินผล
รายกลุ่ม” 

 ขั้นตอน 
1. เลือกเมนู ”ข้อมูลรายวิชา” คลิกเมนู “Formative Assessment  ”  
2. ระบบแสดงหน้าหลักของ ข้อมูล Formative Assessment  โดยแสดงรายการที่บันทึกไว้ดังภาพ 

 
 

3. การเพ่ิมข้อมูล โดยการคลิกเลือกข้อมูล “Formative Assessment  ” หรือ  พิมพ์ชื่อ Formative 
Assessment  ที่ต้องการ แล้วระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้ผู้ใช้เลือก แล้วคลิกปุ่มบันทกึ ดังภาพ 
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3.วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ )Exams Method) 

ผู้ใช้จะต้องก าหนด วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งหมดที่มีการวัดผลใหค้ะแนน ของรายวิชานั้นๆ เช่น 
แบบฝึกหัด   สอบกลางภาค รายงาน เป็นต้น  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลตั้งต้นในการบันทึกแผนการสอนทีห่มวด  “A2 
การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู ้”>> เมนู ”หัวข้อการสอน“ 

 ขั้นตอน 
1. เลือกเมนู ”ข้อมูลรายวิชา” คลิกเมนู “วิธีการประเมินผลการเรียนรู”้  
2. ระบบแสดงหน้าหลักของ ข้อมูล วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  โดยแสดงรายการที่บันทึกไว ้สามารถ

แก้ไขหรือลบ ข้อมูลได้ ดังภาพ 

 

 

 3.การเพ่ิมข้อมลูคลิกที่ปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูล ดังภาพ 
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4.ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิช)Couse Learning Outcomes : CLOs) 

 ขั้นตอน 
1. เลือกเมนู ”ข้อมูลรายวิชา” คลิกเมนู “ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา”  
2. ระบบแสดงหน้าหลักของ ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา โดยแสดงรายการที่บันทึกไว้ 

สามารถแก้ไขหรือลบ ข้อมลูได้ ดังภาพ 

 
 

3. การเพ่ิมข้อมูลคลิกที่ปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูล ดังภาพ 
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ขั้นตอน 2) บันทึกข้อมูลมคอ.3 หมวด A1 – A5 

ข้อมูลมคอ.3  หมวด A1 – A5  ซึ่งในแตล่ะหมวดจะมีข้อมูลที่ดึงมาจากส่วนต่าง ๆ ได้แก่  

1.ข้อมูลตั้งต้นรายวิชา จากขั้นตอนที่ 1  

2. ข้อมูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา จาก มคอ.2  

3. ข้อมูล ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของหลักสูตรและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร จาก มคอ.2 

4 . ข้อมลูจากฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ของรายวิชานั้นๆ  เช่น กลุ่มที่เปิดสอน อาจารย์ผู้สอน 

 

 

A1 การออกแบบกิจกรรมและแผนการเรียนรู ้

เป็นการออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ และ /หรอื โปรแกรมการ เรียนรู้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ

เพื่อการสอนและการสนับสนนุการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSK (The UK Professional 

Standards Framework)   ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาลัยวลัยลักษณ ์ และ คณุลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์   
ระบบแสดงข้อมูลปรัชญา วิสยัทัศน์ พันธกิจของมหาลัยวลัยลักษณ์และคณุลักษณะบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์   

2.ข้อมูลปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจของหลักสูตร และ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  ระบบแสดงข้อมูลปรัชญา วิสยัทัศน์ พันธกิจของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากมคอ.2 ของ

หลักสูตร 
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3.จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

 ระบบแสดงข้อมูลผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของวิชา จาก มคอ.2  โดยผู้ใช้

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ แล้วคลิกปุ่มบันทึกดังภาพ 

 

 

 

A2 การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ 

1. ค าอธิบายรายวิชา แสดงข้อมูลค าอธิบายรายวิชาจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนการศึกษา  

2. ชั่วโมงการสอนต่อภาคเรียน 

3. หัวข้อการสอน 

4. แผนการสอนและการประเมินผลรายกลุม่ 

5. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 

1.ค าอธิบายรายวิชา แสดงข้อมูลค าอธิบายรายวิชาจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนการศึกษา  ดังภาพ  
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2.ชั่วโมงการสอนต่อภาคเรียน  ระบบแสดงจ านวนชั่วโมงการสอนตามจ านวน หน่วยกิต/หน่วยวิชา คือ รวม

จ านวนชั่วโมงบรรยาย   จ านวน ชมฝึกปฏิบัต.ิและจ านวน ชมศึกษาด้วยตนเอง. ให้โดยอัตโนมัติ  

ให้ผู้ใช้กรอกขอ้มูลเฉพาะกลุ่มการสอนบรรยาย ซึ่งต้องไม่เกินจ านวนรวมชั่วโมงบรรยาย ตามที่ระบบแสดง ได้แก ่

- จ านวน ชม.บรรยาย(Lecture ) 

- จ านวน ชม.สอนกลุ่มย่อย(Small Class Teaching) 

- จ านวน ชม.กิจกรรมการสอนอื่นๆ(Other Teaching Activities ) 

 

 

3.หัวข้อการสอน 
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   การบันทึกข้อมูล”หัวข้อการสอน” เป็นการก าหนดหัวข้อหลัก หัวข้อรอง กิจกรรมการเรียนการสอน และ

รายละเอียดอ่ืนๆ  ของหัวข้อนั้น  โดยผู้ใช้จะตอ้งก าหนดหัวข้อการสอนให้ครบทุกหัวขอ้ที่สอน เพื่อน าไปก าหนดที่

เมนู “แผนการสอนและการประเมินผลรายกลุ่ม”ต่อไป 

ขั้นตอน 

1. เลือกเมนู A2 การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ คลิกเลือก “หัวข้อการสอน”  หัวขอ้การสอน ที่ได้บันทึก

แล้ว ดังภาพ 

 

2. คลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอกรอกข้อมูล ประกอบด้วย 

- หัวข้อหลัก : กรอกข้อมูลหัวขอ้หลัก 

- หัวข้อย่อย : กรอกข้อมูลหัวขอ้ย่อย 

- กิจกรรมการเรยีนการสอน : กรอกข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน 

- จุดประสงค์การเรียนรู ้: ให้คลิกเลือกจุดประสงค์การเรียนรู้ของหัวข้อการสอน ตามที่ปรากฏในแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดใน

รายละเอียดของหลักสูตร   

- ทักษะทศวรรษที่  21 : ให้คลิกเลือก ทักษะทศวรรษที่  21  ของหัวข้อการสอน สามารถเลือกได้

มากกว่า 1 ทักษะ 
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- การบูรณาการการเรียนการสอน  :  ให้คลิกเลือกว่าหัวข้อการสอน นั้นบูรณาการกับภารกิจใดบ้าง

และระบุรายละเอียด ได้แก่ ภารกิจวิจัย ภารกิจบริการวิชาการ , ภารกิจทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม , 

ภารกิจอื่น 

- สื่อการเรียนการสอนและแหลง่เรียนรู้  : กรอกข้อมูล  สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู ้

- งานมอบหมาย/ประเด็นที่สมควรให้ความสนใจ   : กรอกข้อมูลงานมอบหมาย/ประเด็นที่สมควรให้

ความสนใจ    

- เครื่องมือ/เกณฑ์/วิธีการประเมินผล : กรอกข้อมูลเครื่องมอื/เกณฑ์/วิธีการประเมินผล 

- แผนการประเมินผลการเรียนรู ้:  

o ให้คลิกเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ที่มีการวัดผลในหัวข้อการสอนนั้น  

o กรอกจ านวนสัดส่วนคะแนนที่วัดผลในหัวขอ้การสอนนั้น 

o แนบไฟล ์
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4.แผนการสอนและการประเมินผลรายกลุม่ 

  ข้อมูล”แผนการสอนและการประเมินผลรายกลุ่ม” เป็นการบันทึกแผนการสอนในแต่ละกลุ่มผู้เรียน 

โดยระบุหัวข้อการสอน ในแต่ะละสัปดาห์หรือวัน จากการบันทึกข้อมลูที่เมนู “หัวขอ้การสอน” 

 ขั้นตอน 
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1. เลือกเมนู A2 การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ คลิกเลือก “แผนการสอนและการประเมินผลราย

กลุ่ม” ระบบจะแสดงกลุ่มผู้เรียนทั้งหมดปีการศึกษาปัจจุบันของรายวิชานั้น จากระบบทะเบียนการศึกษา 

ศูนย์บริการการศึกษา และแสดงแผนการสอน ที่ได้บันทึกแล้ว ดังภาพ 

 

2. เลือกกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการบันทึกแผนการสอน แล้วคลิกปุ่ม    ระบบจะ

แสดงหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูล ดังภาพ 

 
3. การบันทึกข้อมูลประกอบด้วย  
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- กลุ่ม :  ระบบแสดงเลขกลุม่ และระดับผู้เรยีน(ปริญญาตรี , ปริญญาโท ,ปริญญาเอก ) 

- สัปดาห์ที ่: ให้ระบุสัปดาห์ที่เริ่มต้น และ สปัดาห์ที่สิ้นสุด 1 – 2  หรือ ระบุเฉพาะสัปดาห์เริ่มต้นกรณี

เป็นแผนการสอนเฉพาะสัปดาห์  

- วันที(่Date) : ให้ระบุวันที่เริ่มต้น และวันที่สิน้สุด(กรณีสามารถระบุได้) 

- หัวข้อการสอน : เลือกหัวข้อการสอน ที่ต้องการโดยระบบดึงมาให้เลือกจากการบันทึกที่เมนู “หัวข้อ

การสอน” 

- ผู้สอน :  

- คลิกเลือกผู้สอน   

- ระบุข้อมูลจ านวน ชม.บรรยาย , จ านวน ชม.ปฏิบัติ หรือ จ านวน ชม.Active Learning ของอาจารย์

ผู้สอนในหัวข้อการสอน และสัปดาห์น้ัน  

- คลิกเลือกรูปแบบ/วิธีการสอน  โดยข้อมูล ”รูปแบบ/วิธีการสอน“  ระบบดึงมาจากการบันทึกข้อมูลที่

เมน”ูก าหนดค่าตั้งต้นข้อมลูรายวิชา”>>เมนูย่อย ”รูปแบบ/วิธีการสอน” 

- คลิกเลือก Formative Assessment  โดยข้อมูล ” Formative Assessment  “  ระบบดึงมาจาก

การบันทึกข้อมูลที่เมน”ูก าหนดค่าตั้งต้นข้อมูลรายวิชา”>>เมนูย่อย ” Formative Assessment ” 

 

4. การคัดลอกข้อมูลแผนการสอน 

การบันทึกข้อมูลแผนการสอนและการประเมินผลรายกลุม่ ในกลุ่มอื่นๆ กรณีทีแ่ผนการสอนเหมือนกนัใน

ทุกกลุ่มเรียนของรายวิชานั้นๆ ผูใ้ช้สามารถคัดลอกข้อมูลจากกลุ่มเรียนอื่น ในรายวิชานั้นที่ได้บันทึกแผนการสอน

และการประเมินผลรายกลุ่มเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนดังนี้  

4.1 คลิกเลือกกลุ่มเรียนที่ต้องการคัดลอกข้อมูลแผนการสอนและการประเมินผลรายกลุ่ม  ระบบจะแสดง

ปุ่ม”คัดลอกจาก”  
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4.2 ผู้ใช้คลิกเลือกกลุ่ม คัดลอกจาก 

 

4.2 ระบบแสดงข้อมูลแผนการสอนและการประเมินผลรายกลุ่ม ของกลุม่ที่คัดลอก เพือ่ตรวจสอบข้อมูล 

แล้วคลิกปุ่ม ”ยืนยันการคัดลอก” ดังภาพ 

 

4.3  ระบบแจ้งด าเนินการคัดลอกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว   

 

5.รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 
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 กรอกข้อมูลหนังสือหรือต าราหลัก หนังสืออ่านเพิ่มเติม และบทความวิจัยและบทความวิชาการ ดังภาพ 

 

A4 การสร้างบรรยากาศและสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ 

1. การให้ค าปรึกษาและแนะน า   

2. การสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 

 

1.การให้ค าปรึกษาและแนะน า   

ขั้นตอน 

1.1 เลือกเมนู A4 การสร้างบรรยากาศและสนับสนุนการเรียนรู้  คลิกเลือก “การให้ค าปรกึษาและ

แนะน า”   ระบบแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว ดังภาพ 
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1.2 คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอกรอกข้อมูล ดังภาพ 

 

 
1.3 การบันทึกข้อมูลประกอบด้วย  

1.3.1 อาจารย์ผู้สอน : เลือกชื่ออาจารย์ผู้สอน 

1.3.2 ทีมผู้สอน : เลอืกทีมผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ผูป้ระสานงานรายวิชา   อาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาและผู้สอน  อาจารย์ผูส้อน 

1.3.3 ห้องท างาน : ระบุห้องท างานของอาจารย์ผู้สอนที่นศ. สามารถเข้าพบได้ 

1.3.4 เบอร์โทรศัพท์ : ระบุเบอร์โทรศัพท ์

1.3.5 อีเมล์ อีเมล,์ Line, Facebook : ระบุอีเมล์ อีเมล,์ Line, Facebook 

1.3.6 เวลาให้ค าปรึกษา : ระบุเวลาให้ค าปรึกษา 
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2.การสนับสนนุการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 

ขั้นตอน 

2.1 เลือกเมนู A4 การสร้างบรรยากาศและสนับสนุนการเรียนรู้  คลิกเลือก “การสนับสนนุการเรียนรู้

ส าหรับนักศึกษา”   ระบบแสดงหน้าจอส าหรับเพ่ิมและแก้ไขข้อมูล  ดังภาพ 

 

 

 

A3 การประเมินผลการเรียนรู้และชี้แนะ 

ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ 
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 1.แผนการประเมิน 

 2.การประเมินผลการศึกษา 

 

 

 

1.แผนการประเมิน 

 แผนการประเมิน เป็นรายงานสรุปแผนการประเมินผลการเรียนรู้จากการบันทึกข้อมูลที่เมนู “A2 การ

สอนและการประเมิน” เมนูยอ่ย “หัวข้อการสอน”  แสดงข้อมูลสัดส่วนคะแนนที่วัดผล โดยจ าแนกตามวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู ้

ขั้นตอน 

1.1 เลือกเมนู A3 การประเมินผลการเรียนรู้และชี้แนะ  คลิกเลือก “แผนการประเมิน”   รายงานสรุป

แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ ดังภาพ 
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2.การประเมนิผลการศึกษา 

ขั้นตอน 

1.1 เลือกเมนู “A3 การประเมินผลการเรียนรู้และชี้แนะ” คลิกเลือก “การประเมินผลการศึกษา”   

ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับบันทึก/แก้ไขขอ้มูล ดังภาพ 

 

1.2 เกณฑ์การตัดเกรด ให้ผูใ้ช้คลิกเลือกการประเมินผลการศกึษา มี 2 แบบ คือ อิงกลุ่ม หรือ อิงเกณฑ์ 

กรณีเลือกแบบอิงเกณฑ์ ระบบจะแสดงตารางระดับคะแนนให้โดยผู้ใชส้ามารถแก้ไขข้อมูลได้  

A5 การร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและการวิจัย 

ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ 

1.การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของวิชา 

2.การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ(์ถ้ามี) 
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1.การประเมนิและปรบัปรุงการด าเนนิการของวิชา 

ขั้นตอน 

1.1 เลือกเมนู “A5 การร่วมกจิกรรมพัฒนาวิชาชีพและการวิจัย” คลิกเลือก “การประเมินและปรับปรุง

การด าเนินการของวิชา” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับบันทึก/แก้ไขข้อมลู ดังภาพ 

 

 

2.การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์(ถ้ามี) 

ขั้นตอน 

1.1 เลือกเมนู “A5 การร่วมกจิกรรมพัฒนาวิชาชีพและการวิจัย” คลิกเลือก “การเข้ารว่มแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับบันทึก/แก้ไขข้อมูล ดังภาพ 
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ขั้นตอน 3) รายงานสรุป 

รายงานสรุป 

ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ 

1.รายงานสรุปจ านวนช่ัวโมงการสอน 

2.รายงานสรุป มคอ.3 

1.รายงานสรุปจ านวนชั่วโมงการสอน 
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 ระบบแสดงข้อมูลสรุปจ านวนชั่วโมงการสอนจ าแนกตามอาจารย์ผู้สอน และรูปแบบการสอน (สอนแบบ

บรรยาย  แบบปฏิบัติ และแบบActive Learning) ซึ่งมาจากการบันทึกขอ้มูลที่เมน ู“A2 การสอนและการ

ประเมิน” เมนยู่อย “แผนการสอนและการประเมินผลรายกลุ่ม”   

ขั้นตอน 

1.1 เลือกเมนู “รายงานสรุป” คลิกเลือก “รายงานสรุปจ านวนช่ัวโมงการสอน” ระบบจะแสดงหน้าจอ 

ดังภาพ 

 

 

2.รายงานสรุป มคอ.3 

  รายงานสรุป มคอ.3 โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ  .PDF และ .Doc ได ้ดังภาพ 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ใน

รูปแบบ  .PDF หรือ.Doc 
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