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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 บทนำ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  โดยฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จดัทำระบบฐานข้อมลูหลกัสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะ/หน่วยงาน  ในการดำเนินการจัด
ทำหลักสูตรผ่านระบบ  Online  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉะนั้นเพื่อประโยชน์สำหรับคณะ/หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จงึไดจ้ดัทำคู่มือ  การใชง้านระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ข้ึน

ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        วันที่ 30 สิงหาคม 2554 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 การใช้งานระบบ

2.1 การเข้าใช้งานระบบ

• เมื่อเข้าสู่หน้าจอในการ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ควรดูคำแนะนำในการใช้งานระบบ เพื่อประสิทธิภาพในการ
ใช้งานระบบ

• ให้ผู้ใช้งานใส่ User Name และ Password  เพื่อเข้าใช้งานระบบ

• หาก User Name และ Password ไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือน

• หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ด้วย User Name และ Password กรุณาติดต่อผู้พัฒนาระบบ
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2 หน้าแรกของระบบ

• หลังจาก Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าสรุปรายละเอียด ในส่วน  มคอ. ต่างๆ ที่อาจารย์
รับผิดชอบ รายวิชาน้ันๆ อยู่ ซ่ึงสามารถ สร้าง มคอ. ต่างๆ ได้จากหน้าแรก ทันที
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เพ่ิม มคอ.2

เพ่ิม มคอ.3

เพ่ิม มคอ.4

สร้าง มคอ.7

สร้าง มคอ.5

แก้ไข มคอ.3

สร้าง มคอ.6



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมนูการใช้งานของระบบ

 เมนูหลัก

เมนูย่อย มคอ.2

เมนูย่อย มคอ.3

เมนูย่อย มคอ.4

เมนูย่อย มคอ.5

    

เมนูย่อย มคอ.6
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เมนูย่อย มคอ.7

เมนูย่อย รายงาน

เมนูย่อย ช่วยเหลือ
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.3 อาจารย์

• แสดงรายการอาจารย์ท้ังหมด 

◦ การค้นหา สามารถค้นหาโดยเลือกเงื่อนไขตามคณะ

◦ การค้นหา สามารถค้นหาโดยการป้อนคำที่ต้องการ

◦ สามารถเพื่ม/แก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลอาจารย์
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ค้นหาโดยเลือกคณะ

ค้นหาโดยการป้อนคำท่ีต้องการ

ลบรายการท่ีเลือก

แก้ไขรายการท่ีเลือก

เพ่ิมข้อมูลอาจารย์



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• แสดงการเพ่ิมข้อมูล/แก้ไข ข้อมูล

• แสดงรายละเอียดกรณีท่ีป้อนข้อมูลไม่ครบหรือ ข้อมูลท่ีระบบต้องการ
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.4 มคอ.2

มคอ.2 ฉบับดำเนินการ

มคอ.2 ฉบับดำเนินการคือ มคอ.2 ที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหน้าแสดง 
มคอ.2 ฉบับดำเนินการน้ี สามารถดำเนินการ ค้นหา, เพิ่มข้อมูล , ลบข้อมูล หรือ Export ข้อมูลเป็น Microsoft 
Word ได้ ซ่ึงจะอธิบายในข้ันตอน ต่อไป
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ค้นหา มคอ.2

เพ่ิมข้อมูล มคอ.2

ลบ มคอ.2

Export  มคอ.2



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการ มคอ.2 ท้ังหมด

มคอ.2 ทั้งหมด คือ มคอ.2 ที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติและผ่านการอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหน้า
แสดง มคอ.2 ทั้งหมดน้ี สามารถดำเนินการ ค้นหา, เพิ่มข้อมูล , ลบข้อมูล หรือ Export ข้อมูลเป็น Microsoft Word 
ได้ ซ่ึงจะอธิบายในข้ันตอน ต่อไป
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เพ่ิมข้อมูล มคอ.2

คลิ๊กเลือก มคอ.2 เพ่ือดูรายละเอียด/แก้ไข

ลบข้อมูล มคอ.2

ค้นหา มคอ.2

ลบ มคอ.2

แสดงสถานะ  มคอ.2

export มคอ.2



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการ มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์

มคอ.2 ฉบับสมบูณณ์ คือ มคอ.2 ที่ผ่านการอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหน้าแสดง มคอ.2 
ฉบับสมบูรณ์น้ี สามารถดำเนินการ ค้นหา, เพิ่มข้อมูล , ลบข้อมูล หรือ Export ข้อมูลเป็น Microsoft Word ได้ ซ่ึงจะ
อธิบายในข้ันตอน ต่อไป
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เพ่ิมข้อมูล มคอ.2

ค้นหา มคอ.2

ลบข้อมูล มคอ.2

แสดงสถานะ  มคอ.2

คลิ๊กเลือก มคอ.2 เพ่ือดูรายละเอียด/แก้ไข

ลบ มคอ.2

Export  มคอ.2 (Microsoft Word)



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเพิ่ม มคอ.2

• โดยการคลิ๊กปุ่ม           (เพิ่มรายการ มคอ.2)

• ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ป้อนข้อมูล มคอ.2 ใหม่ 

           ....................
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• เลือกข้อมูลคณะ

• เลือกข้อมูลสาขาวิชา (ตาม พ.ร.ฏ.)
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ป้อนข้อมูลในหมวดที่ 1

◦ ป้อนข้อมูลตามแบบ มคอ.2 ในช่องต่างๆ ตามที่กำหนด
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ การเพ่ิมข้อมูลอาจารย์ ให้ค้นหาจาก ชื่อหรือสกุล และเลือกรายการที่ต้องการ

◦ หลักจากเลือกรายชื่อที่ต้องการแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม                             เพื่อยืนยัน รายชื่อและคุณวุฒิ
สามารถพิมพ์รายละเอียดได้ตามที่ต้องการ

◦ ข้อมูลอาจารย์ที่ทำการเลือก จะอยู่ในรายการดังรูป ซ่ึงหากต้องการเพ่ิมรายชื่อ อื่นๆเพ่ิมเติม ให้ทำตาม
ข้ันตอนเดิม 

◦ ซ่ึงหากต้องการลบรายชื่อใดๆ ออกจากรายการ ให้ทำการคลิ๊กปุ่ม        เพื่อทำการลบรายชื่อที่ต้องการ
ออก โดยระบบจะยืนยันความต้องการในการลบรายการน้ันๆ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ เพิ่มรายละเอียดในหัวข้อถัดไป ตามแบบฟอร์มกำหนด

◦ หากเพิ่มรายละเอียดตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการคลิ๊กปุ่ม              
เ               เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป
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บันทึกข้อมูล



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ป้อนข้อมูลในหมวดที่ 2

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการคลิ๊ก
ปุ่ม            เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป
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เพ่ิมรายการใหม่
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• ป้อนข้อมูลในหมวดที่ 3

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้ในส่วนที่ 1

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้ในส่วนที่ 2
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้ในส่วนที่ 2 โดยในส่วนน้ี จะสังเกตเห็นว่ามี   
ปุ่ม                        เพิื่อทำการเพ่ิมรายการถัดไป ในทั้ง 2 หัวข้อ (2.5 และ 2.6)

◦ ซ่ึงหากต้องการลบรายการใดๆ ออก ให้ทำการคลิ๊กปุ่ม        เพื่อทำการลบรายการที่ต้องการออก โดย
ระบบจะยืนยันความต้องการในการลบรายการน้ันๆ 
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เพ่ิมชั้นปี

เพ่ิมประมาณการรายรับ

รวมอัตโนมัติ

รวมอัตโนมัติ

เพ่ิมประมาณการรายจ่าย

รวมอัตโนมัติ
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◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 3.1 โดยในส่วนน้ี ต้อง
กำหนดในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรก่อน โดยจะกำหนดตามหมวดที่ ระบบกำหนดไว้ให้ ซ่ึงในแต่ละ
ระดับการศึกษาจะมีหมวดที่แตกต่างกันออกไป โดยในแต่ละหมวดสามารถเพิ่มหัวข้อย่อยได้โดยการ                        
คลิ๊กปุ่ม                   เพื่อทำการเพิ่มหัวข้อย่อย ในแต่ละหมวดที่ต้องการ

◦ ซ่ึงหากต้องการลบรายการใดๆ ออก ให้ทำการคลิ๊กปุ่ม        เพื่อทำการลบรายการที่ต้องการออก โดย
ระบบจะยืนยันความต้องการในการลบรายการน้ันๆ 

หน้า 20/94

เพ่ิมหัวข้อย่อย

เพ่ิมหัวข้อย่อย

เพ่ิมหัวข้อย่อย



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ โดยในส่วนที่ 3 หัวข้อ 3.1.3 (รายวิชา) โดยในส่วนน้ี ต้องกำหนดในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร ให้
เรียบร้อย หลังจากน้ันคลิ๊กปุ่ม                          เพื่อทำการโหลดโครงสร้างหลักสูตรมาเพื่อป้อน
รายวิชาในแต่ละหมวด

หน้า 21/94

รีเฟรชรายวิชา

ค้นหารายวิชา
เพ่ิมรายวิชา



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ โดยในส่วนที่ 3 หัวข้อ ตัวอย่างแผนการศึกษา โดยในส่วนน้ีต้องทำการกำหนดส่วนของโครงสร้าง
แผนการศึกษาก่อน โดยสามารถเพิ่มแผนการศึกษาในแต่ละปี/ภาคการศึกษา ได้โดยการคลิ๊กปุ่ม                             

◦ หลังจากน้ันคลิ๊กปุ่ม                                          เพื่อทำการโหลดโครงสร้างแผนการศึกษาเพื่อ
ป้อนรายวิชาในแต่ ปี/ภาคการศึกษา

หน้า 22/94

เพ่ิมรายการ ปี/ภาค

รีเฟรชตัวอย่างแผนการศึกษา

เพ่ิมรายวิชาค้นหารายวิชา



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ส่วนคำอธิบายรายวิชา ระบบจะดึงข้อมูลมาให้โดยอัติโนมัติ หลังจากทำการบันทึกข้อมูล

◦ ในหัวข้อ 3.2 ชื่ออาจารย์ผู้สอน โดยการเพ่ิมข้อมูลอาจารย์ ให้ค้นหาจาก ชื่อหรือสกุล และเลือกรายการ
ที่ต้องการ

◦ หลักจากเลือกรายชื่อที่ต้องการแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม                            เพื่อยืนยันรายชื่อ และคุณวุฒิ
สามารถพิมพ์รายละเอียดได้ตามที่ต้องการ

◦ รายชื่ออาจารย์พิเศษ ระบบกำหนดให้พิมพ์ชื่อได้ตามที่ต้องการ

หน้า 23/94

ค้นหารายชื่ออาจารย์เพ่ิมรายชื่ออาจารย์

พิมพ์รายชื่ออาจารย์พิเศษ

คุณวุฒิ พิมพ์ตามท่ีต้องการ



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้ในส่วนที่ 4

หน้า 24/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้ในส่วนที่ 5

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการคลิ๊ก
ปุ่ม               เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 25/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ป้อนข้อมูลในหมวดที่ 4

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 1 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่4 ส่วนที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

หน้า 26/94

เพ่ิมรายการใหม่

เพ่ิมรายการใหม่

เพ่ิมรายการใหม่



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า 27/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ รายละเอียดในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 3 คือส่วน Curriculum Mapping ซ่ึงสามารถคลิ๊กเพื่อแก้ไขหรือตรวจ
สอบได้

◦ ส่วน Curriculum Mapping จะสร้างมาจาก โครงสร้างหลักสูตรและผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ซ่ึง
สามารถแก้ไขได้ โดยการคลิ๊ก ที่วงกลมเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้

◦ เมื่อกำหนดผลการเรียนรู่ในแต่ละด้านเรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการคลิ๊กปุ่ม               เพื่อ
ยืนยัน และเก็บข้อม

หน้า 28/94

คลิ๊ก

คลิ๊ก



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 5

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 5 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที ่5 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 29/94

บันทึกข้อมูล



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 6

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 6 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที ่6 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 30/94

บันทึกข้อมูล



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 7

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 7 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที ่7 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 31/94

บันทึกข้อมูล



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 8

◦ เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 8 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที ่8 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน 

หน้า 32/94

บันทึกข้อมูล



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.5 มคอ.3

มคอ.3 ฉบับ ดำเนินการ

• แสดงจำนวน มคอ.3 ฉบับดำเนินการ ตามภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

หน้า 33/94

เพ่ิมข้อมูล มคอ.3

ค้นหา

แสดงจำนวน



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• รายการ มคอ.3 ในแต่ละภาคการศึกษา

หน้า 34/94

เพ่ิมข้อมูล มคอ.3

ค้นหา มคอ.3

ลบ มคอ.3

Export  มคอ.3

แสดงสถานะ  มคอ.3

คลิ๊กเลือก มคอ.3 เพ่ือดูรายละเอียด/แก้ไข



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเพิ่ม มคอ.3

• โดยสามารถเพ่ิม  มคอ.3 จากปุ่ม                                  (เพิ่มรายการ มคอ.3)

• ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ป้อนข้อมูล มคอ.3 ใหม่

...........

หน้า 35/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• เลือกข้อมูลคณะ

• เลือกข้อมูลภาควิชา/สาขาวิชา

• เลือก ปี/ภาคการศึกษา

หน้า 36/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 1

◦ ป้อนข้อมูลตามแบบ มคอ.3 ในช่องต่างๆ ตามที่กำหนด

◦ ในหัวข้อ 4  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน โดยการเพ่ิมข้อมูลอาจารย์ ให้ค้นหาจาก ชื่อ
หรือสกุล และเลือกรายการที่ต้องการ

◦ หลักจากเลือกรายชื่อที่ต้องการแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม                            เพื่อยืนยันรายชื่อ และคุณวุฒิ
สามารถพิมพ์รายละเอียดได้ตามที่ต้องการ

หน้า 37/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ในหัวข้อที่ 5 เลือก ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

◦ ในหัวข้อ 6  รายวิชาที่เรียนมาก่อนและต้องสอบผ่าน ให้ค้นหาจากรหัสวิชาหรือชื่อวิชา และเลือกรายการ
ที่ต้องการ

◦ หลังจากเลือกรายการที่ต้องการแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม                       เพื่อยืนยันเพิ่มรายวิชาในระบบ

◦ ข้อมูลรายวิชาที่ทำการเลือก จะอยู่ในรายการดังรูป ซ่ึงหากต้องการเพ่ิมรายวิชาอื่นๆเพ่ิมเติม ให้ทำตาม
ข้ันตอนเดิม 

◦ ซ่ึงหากต้องการลบรายการใดๆ ออกจากรายการ ให้ทำการคลิ๊กปุ่ม        เพื่อทำการลบรายการที่
ต้องการออก โดยระบบจะยืนยันความต้องการในการลบรายการน้ันๆ 

หน้า 38/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ในหัวข้อ 7  รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน ให้ค้นหาจากรหัสวิชาหรือชื่อวิชา และเลือกรายการที่ต้องการ

◦ หลังจากเลือกรายการที่ต้องการแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม                        เพื่อยืนยันเพิ่มรายวิชาในระบบ

◦ ข้อมูลรายวิชาที่ทำการเลือก จะอยู่ในรายการดังรูป ซ่ึงหากต้องการเพ่ิมรายวิชาอื่นๆเพ่ิมเติม ให้ทำตาม
ข้ันตอนเดิม 

◦ ซ่ึงหากต้องการลบรายการใดๆ ออกจากรายการ ให้ทำการคลิ๊กปุ่ม        เพื่อทำการลบรายการที่
ต้องการออก โดยระบบจะยืนยันความต้องการในการลบรายการน้ันๆ 

◦ หากเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 1 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม               เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 39/94

บันทึกข้อมูล



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 2

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ หากเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม               เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 40/94

บันทึกข้อมูล



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 3

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ หากเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม               เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 41/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 4

◦ เพิ่มผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านโดยการกำหนดส่วนหลักได้ตามต้องการ และในส่วนหลักสามารถกำหนด
ส่วนย่อยได้ตามต้องการ เช่นกัน

◦ ซ่ึงข้อมูลในหมวดที่ 4 น้ี หากรหัสวิชา มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรใดๆ จะมีการนำผลการเรียนรู่้ที่หลักสูต
รน้ันๆ กำหนดมาให้ มาใส่ข้อมูลให้อัติโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใหม่ แต่หากในเงื่อนไข รายวิชา
น้ันๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับรายวิชาน้ันๆ สามารถที่เพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ตามต้องการ

หน้า 42/94

เพ่ิมรายการใหม่

เพ่ิมรายการย่อยใหม่



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ผลการเรียนรู้ในด้านที่ 1 (คุณธรรมจริยธรรม)

◦ ผลการเรียนรู้ในด้านที่ 2 (ความรู)้

หน้า 43/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ผลการเรียนรู้ในด้านที่ 3 (ทักษะทางปัญญา)

◦ ผลการเรียนรู้ในด้านที่ 4 (ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ)

◦ ผลการเรียนรู้ในด้านที่ 5 (ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ )

◦ หากผลการเรียนรู้ในด้านที่ 6 ไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูล

หน้า 44/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 5 

◦ การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 5 ส่วนที่ 1 เป็นการป้อนข้อมูล แผนการสอนของ มคอ.3 ของรายวิชาของ 
ภาคการศึกษาและปีการศึกษา น้ันๆ โดยสามารถ เพิ่มแผนการสอนเป็นรายสัปดาห์ได้ตามความต้องการ 
โดยการ คลิ๊กปุ่ม 

◦ หลังจากคลิ๊กปุ่ม                                               แล้วระบบจะแสดง Dialog Box เพื่อยืนยันการ
เพิ่มแผนการสอนรายสัปดาห์

หน้า 45/94

เพ่ิมแผนการสอน



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ หลังจากเพิ่มสัปดาห์การสอนแล้ว สามารถที่จะกำหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละสัปดาห์การสอน

◦ กำหนดรายละเอียดการสอนในแต่ละครั้งได้ตามความต้องการ

หน้า 46/94

กำหนดผลการเรียนรู้



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 5 ส่วนที่ 2 เป็นการป้อนข้อมูลแผนการประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ คลิ๊กปุ่ม

                                       เพื่อเพิ่มรายการแผนการประเมินใหม่ได้

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 5 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 47/94

เพ่ิมรายการ



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 6

◦ ป้อนข้อมูลในหมวดที่ 6 ตามแบบ มคอ.3 ในช่องต่างๆ ตามที่กำหนด

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 6 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 48/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 7

◦ ป้อนข้อมูลในหมวดที่ 7 ตามแบบ มคอ.3 ในช่องต่างๆ ตามที่กำหนด

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 7 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

• หมวดที่ 8 แสดง Curriculum Mapping

หน้า 49/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.6 มคอ.4

มคอ.4 ฉบับ ดำเนินการ

• แสดงจำนวน มคอ.4 ฉบับดำเนินการ ตามภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

หน้า 50/94

เพ่ิมข้อมูล มคอ.4

ค้นหา

แสดงจำนวน



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• รายการ มคอ.4 ในแต่ละภาคการศึกษา

หน้า 51/94

เพ่ิมข้อมูล มคอ.4

แสดงสถานะ  มคอ.4
ค้นหา มคอ.4

ลบ มคอ.4

Export  มคอ.4



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเพิ่ม มคอ.4

• โดยสามารถเพ่ิม มคอ.4 จากปุ่ม (เพิ่มรายการ มคอ.4)

• ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ป้อนข้อมูล มคอ.4

............

หน้า 52/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• เลือกข้อมูลคณะ

• เลือกข้อมูล สาขา/ภาควิชา

• เลือก ปี/ภาคการศึกษา

หน้า 53/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 1

◦ ป้อนข้อมูลตามแบบ มคอ.4 ในช่องต่างๆ ตามที่กำหนด

◦ ในหัวข้อ 4  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน โดยการเพ่ิมข้อมูลอาจารย์ ให้ค้นหาจาก ชื่อ
หรือสกุล และเลือกรายการที่ต้องการ

◦ หลักจากเลือกรายชื่อที่ต้องการแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม                            เพื่อยืนยันรายชื่อ และคุณวุฒิ
สามารถพิมพ์รายละเอียดได้ตามที่ต้องการ

หน้า 54/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ในหัวข้อที่ 5 เลือก ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

◦ ในหัวข้อ 6  รายวิชาที่เรียนมาก่อนและต้องสอบผ่าน ให้ค้นหาจาก รหัววิชาหรือชื่อวิชา และเลือก
รายการที่ต้องการ

◦ หลังจากเลือกรายการที่ต้องการแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม                       เพื่อยืนยันเพิ่มรายวิชาในระบบ

◦ ข้อมูลรายวิชาที่ทำการเลือก จะอยู่ในรายการดังรูป ซ่ึงหากต้องการเพ่ิมรายวิชาอื่นๆเพ่ิมเติม ให้ทำตาม
ข้ันตอนเดิม 

◦ ซ่ึงหากต้องการลบรายการใดๆ ออกจากรายการ ให้ทำการคลิ๊กปุ่ม        เพื่อทำการลบรายการที่
ต้องการออก โดยระบบจะยืนยันความต้องการในการลบรายการน้ันๆ 

หน้า 55/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ในหัวข้อ 7  รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน ให้ค้นหาจากรหัสวิชาหรือชื่อวิชา และเลือกรายการที่ต้องการ

◦ หลังจากเลือกรายการที่ต้องการแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม                        เพื่อยืนยันเพิ่มรายวิชาในระบบ

◦ ข้อมูลรายวิชาที่ทำการเลือก จะอยู่ในรายการดังรูป ซ่ึงหากต้องการเพ่ิมรายวิชาอื่นๆเพ่ิมเติม ให้ทำตาม
ข้ันตอนเดิม 

◦ ซ่ึงหากต้องการลบรายการใดๆ ออกจากรายการ ให้ทำการคลิ๊กปุ่ม        เพื่อทำการลบรายการที่
ต้องการออก โดยระบบจะยืนยันความต้องการในการลบรายการน้ันๆ 

◦ หากเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 1 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม               เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 56/94

บันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูล



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 2

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ หากเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม               เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 57/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 3

◦ เพิ่มผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านโดยการกำหนดส่วนหลักได้ตามต้องการ และในส่วนหลักสามารถกำหนด
ส่วนย่อยได้ตามต้องการ เช่นกัน

◦ ซ่ึงข้อมูลในหมวดที่ 3 น้ี หากรหัสวิชา มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรใดๆ จะมีการนำผลการเรียนรู่้ที่ หลัก
สูตรน้ันๆ กำหนดมาให้ มาใส่ข้อมูลให้อัติโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใหม่ แต่หากในเงื่อนไข รายวิ
ชาน้ันๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับรายวิชาน้ันๆ สามารถที่เพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ตาม
ต้องการ

หน้า 58/94

เพ่ิมรายการใหม่

เพ่ิมรายการย่อยใหม่



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ผลการเรียนรู้ในด้านที่ 1 (คุณธรรมจริยธรรม)

◦ ผลการเรียนรู้ในด้านที่ 2 (ความรู)้

◦ ผลการเรียนรู้ในด้านที่ 3 (ทักษะทางปัญญา)

หน้า 59/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ผลการเรียนรู้ในด้านที่ 4 (ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ)

◦ ผลการเรียนรู้ในด้านที่ 5 (ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ )

◦ หากผลการเรียนรู้ในด้านที่ 6 ไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูล

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 60/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 4

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 4 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

หน้า 61/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 4 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 62/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 5

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 5 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 5 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 63/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 6

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 6 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 6 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 64/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 7

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 7 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

• หมวดที่ 8 แสดง Curriculum Mapping

หน้า 65/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.7 มคอ.5

มคอ.5 ฉบับ ดำเนินการ

• แสดงจำนวน มคอ.5 ฉบับดำเนินการ ตามภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

หน้า 66/94

เพ่ิมข้อมูล มคอ.5

ค้นหา

แสดงจำนวน



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• รายการ มคอ.5 ในแต่ละภาคการศึกษา

หน้า 67/94

เพ่ิมข้อมูล มคอ.5

แสดงสถานะ  มคอ.5

ค้นหา มคอ.5

Export  มคอ.5

ลบ มคอ.5



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเพิ่ม มคอ.5

• โดยสามารถเพ่ิม  มคอ.5 จากปุ่ม                                  (เพิ่มรายการ มคอ.5)

• ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ป้อนข้อมูล มคอ.5 ใหม่

..........

หน้า 68/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• วิธีการทำ  มคอ.5 สามารถทำได้โดยง่าย โดยใช้วิธีการ Copy ข้อมูลจาก มคอ.3 ที่ต้องการทำ มคอ.5 ในภาค
การศึกษาน้ันๆ 

• ค้นหารหัสวิขา หรือ ชื่อวิชา และตรวจสอบ ปีและภาคการศึกษา จากน้ันทำการเลือกรายวิชาที่่ต้องการ 

• ระบบจะยืนยันแสดงสถานะและแจ้งเตือน

• จากน้ันรอสักครู่ ระบบจะทำการโหลดข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำ มคอ.5 

หน้า 69/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า 70/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ระบจะทำการโหลดข้อมูลในส่วนที่ มคอ.5 เชื่อมโยงกับ มคอ.3 มาให้อัติโนมัติ

หน้า 71/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 1

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 1 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด ซ่ึงในส่วนน้ีจะนำข้อมูลมาจาก มคอ.3

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 1 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 72/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 2

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด ซ่ึงในส่วนน้ีจะนำข้อมูลมาจาก มคอ.3

หน้า 73/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด

หน้า 74/94

เพ่ิมรายการ



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 75/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 3

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด ซ่ึงในส่วนน้ีจะนำข้อมูลมาจาก ระบบทะเบียน

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

หน้า 76/94

เพ่ิมรายการ

เพ่ิมรายการ



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 77/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 4

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 4 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 4 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 78/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 5

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 5 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 5 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 79/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 6

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 6 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด 

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 6 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป

หน้า 80/94

เพ่ิมรายการ

เพ่ิมรายการ

เพ่ิมรายการ



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.8 มคอ.6

มคอ.6 ฉบับ ดำเนินการ

• แสดงจำนวน มคอ.6 ฉบับดำเนินการ ตามภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

หน้า 81/94

เพ่ิมข้อมูล มคอ.6
ค้นหา

แสดงจำนวน



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• รายการ มคอ.6 ในแต่ละภาคการศึกษา

หน้า 82/94

เพ่ิมข้อมูล มคอ.6

ค้นหา มคอ.6

แสดงสถานะ  มคอ.6

ลบ มคอ.6

Export  มคอ.6



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเพิ่ม มคอ.6

• โดยสามารถเพ่ิม  มคอ.6 จากปุ่ม                                  (เพิ่มรายการ มคอ.6)

• ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ป้อนข้อมูล มคอ.6 ใหม่

หน้า 83/94



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• วิธีการทำ  มคอ.6 สามารถทำได้โดยง่าย โดยใช้วิธีการ Copy ข้อมูลจาก มคอ.4 ที่ต้องการทำ มคอ.6 ในภาค
การศึกษาน้ันๆ 

• ค้นหารหัสวิขา หรือ ชื่อวิชา และตรวจสอบ ปีและภาคการศึกษา จากน้ันทำการเลือกรายวิชาที่่ต้องการ 

• ระบบจะยืนยันแสดงสถานะและแจ้งเตือน

• จากน้ันรอสักครู่ ระบบจะทำการโหลดข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำ มคอ.6
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ระบจะทำการโหลดข้อมูลในส่วนที่ มคอ.6 เชื่อมโยงกับ มคอ.4 มาให้อัติโนมัติ
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 1

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 1 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด ซ่ึงในส่วนน้ีจะนำข้อมูลมาจาก มคอ.4

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 1 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 2

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด

หน้า 87/94

เพ่ิมรายการ

เพ่ิมรายการ



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 2 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป
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เพ่ิมรายการ

เพ่ิมรายการ



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 3

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด ซ่ึงในส่วนน้ีจะนำข้อมูลมาจาก ระบบทะเบียน
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 4

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 4 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 4 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 5

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 5 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 5 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• การป้อนข้อมูลในหมวดที่ 6

◦ ป้อนรายละเอียดในหมวดที่ 6 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด

◦ เมื่อเพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 6 ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยการ 
คลิ๊กปุ่ม                เพื่อยืนยัน หรือป้อนข้อมูลในหมวดถัดไป
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เพ่ิมรายการ

เพ่ิมรายการ
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