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อำจำรย์สำมำรถจัดกำรข้อมูล มคอ. ได้ในระบบทะเบียนกลำง โดยกำรเข้ำระบบทะเบียน ลงชื่อเข้ำใช้ระบบส ำหรับ

อำจำรย์ http://regis2015.rmutl.ac.th/teacher/login เมื่อล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบส ำเร็จจะปรำกฏหน้ำข้อมูลของ
อำจำรย์ เมนูที่ใช้จัดกำรข้อมูล มคอ. แสดงทำงด้ำนซ้ำยมือ ด้ำนล่ำงสุด เลือกเมนู มคอ. จัดกำรข้อมูลรำยวิชำที่
รับผิดชอบ 

มคอ. 

 กำรจัดกำรข้อมูล มคอ. ส ำหรับอำจำรย์ 

http://regis2015.rmutl.ac.th/teacher/login
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กำรจัดกำร มคอ.3 และ มคอ.4 มีขั้นตอนกำรจัดกำรข้อมูลรำยวิชำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ค้นหำรำยวิชำที่รับผิดชอบ โดยค้นหำได้จำก รหัสวิชำ ในช่องค้นหำ 

 
ตวัอย่ำงรหัสวิชำที่ใช้ค้นหำ 04233211 

หำกวิชำนี้ยังไม่มีอำจำรย์ท่ำนใดเพ่ิมข้อมูลผู้รับผิดชอบ เมื่อค้นหำแล้วจะปรำกฏชื่อรำยวิชำให้เพ่ิมข้อมูลผู้รับผิดชอบได้  

2. หน้ำจอจะปรำกฏข้อมูลรำยวิชำที่ถูกค้นหำ จำกนั้นกดปุ่มเพ่ิม 

 

3. กรอกข้อมูลเตรียมเพ่ิม ในหน้ำจอท่ีปรำกฏ เลือกประเภท, เขตพ้ืนที่, ปีกำรศึกษำ และเทอมกำรศึกษำ  
** หำกต้องกำรเพ่ิมข้อมูลของรำยวิชำนั้นเป็น มคอ.3 หรือ มคอ.4 อำจำรย์สำมำรถเลือกได้จำกประเภท 

 

4. จำกนั้นรำยวิชำจะถูกแสดงในตำรำงข้อมูลที่รับผิดชอบของอำจำรย์  

 

 

เพิ่มข้อมูล 

เลือกประเภท มคอ. 
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ตัวอย่ำง. มุมมองของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบร่วมที่แสดงในตำรำงรำยวิชำที่รับผิดชอบ 

 

อำจำรย์ที่เลือกเพ่ิมข้อมูลรำยวิชำเป็นคนแรก จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จะมีสิทธ์ในกำรเพ่ิมผู้รับผิดชอบร่วม ได้ 
ส่วนอำจำรย์ที่ถูกเพ่ิมให้เป็นผู้รับผิดชอบร่วม จะมีสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูลเหมือนกับผู้รับผิดชอบหลัก แต่จะไม่สำมำรถลบ
ผู้รับผิดชอบหลักออกได ้

5. จัดกำรผู้รับผิดชอบร่วม 

5.1.  เพ่ิมผู้รับผิดชอบร่วม คลิกที่ปุ่ม  จำกนั้นเลือกชื่อ 

 

5.2. หำกต้องกำรลบผู้รับผิดชอบร่วมออก ให้คลิก  แสดงหน้ำชื่อของผู้รับผิดชอบร่วม 

6. แก้ไขข้อมูลต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับรำยวิชำ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ 

 
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
หมวดที่ 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล  
หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
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6.1. แก้ไขหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 อำจำรย์สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมูลของ ประเภท มคอ, เขตพ้ืนที่ ,ปีกำรศึกษำ ,เทอมกำรศึกษำ ,

สถำนะกำรกรอกข้อมูล เมื่อท ำกำรแก้ไขเรียบร้อย ให้ท ำกำร กด  ข้อมูล 
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6.2. แก้ไขหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 

 ท ำกำรแก้ไขจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ และ วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำปรับปรุงรำยวิชำ ตำมที่ต้องกำรแก้ไข

รำยละเอียด เมื่อท ำกำรแก้ไขเรียบร้อยให้ท ำกำร กด  ข้อมูล 
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6.3. แก้ไขหมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
 สำมำรถท ำกำรแก้ไข/กรอกข้อมูล ในกล่องที่ก ำหนดให้ในแต่ละหัวข้อ ในกำรกรอก/แก้ไขในกล่องจะท ำงำน
เสมือนกับ Microsoft Word หมวดที่ท ำกำรแก้ไขมี ดังนี้ 
  1. แก้ไขค ำอธิบำยรำยวิชำ  
  2. แก้ไขจ ำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภำคกำรศึกษำ ประกอบด้วย กำรบรรยำย, กำรสอนเสริม, กำรฝึก
ปฏิบัติ/งำนภำคสนำม/กำรฝึกงำน และกำรศึกษำด้วยตนเอง 

3. แก้ไขจ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ          
เป็นรำยบุคคล 

  4. เมื่อท ำกำร แก้ไขข้อมูลตำมที่ต้องกำรแก้ไขเรียบร้อย ให้กด  ข้อมูล 

 

 

บันทึกข้อมูล 
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6.4. แก้ไขหมวดที่ 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
 สำมำรถท ำกำรแก้ไข/กรอกข้อมูล ในกล่องที่ก ำหนดให้ในแต่ละหัวข้อ ในกำรกรอก/แก้ไขในกล่องจะท ำงำน
เสมือนกับ Microsoft Word หมวดที่ท ำกำรแก้ไขมี ดังนี้  

  1. แก้ไขข้อมูลคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย  
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ 
   1.2 วิธีกำรสอน 
   1.3 วิธีกำรประเมินผล 
  2. แก้ไขข้อมูลควำมรู้ ประกอบด้วย 
   2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ 
   2.2 วิธีกำรสอน 
   2.3 วิธีกำรประเมินผล 
  3. แก้ไขข้อมูลทักษะทำงปัญญำ ประกอบด้วย 
   3.1 ทักษะทำงปัญญำ ที่ต้องพัฒนำ 
   3.2 วิธีกำรสอน 
   3.3 วิธีกำรประเมินผล 
  4. แก้ไขข้อมูลทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนำ 
   4.2 วิธีกำรสอน 
   4.3 วิธีกำรประเมินผล 

 5. แก้ไขข้อมูล ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประกอบด้วย  

   5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ที่ต้องพัฒนำ 

   5.2 วิธีกำรสอน 
   5.3 วิธีกำรประเมินผล 
  6. แก้ไขข้อมูล ข้อมูลด้ำนทักษะพิสัย ประกอบด้วย  
   6.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย 
   6.2 วิธีกำรสอน 
   6.3 วิธีกำรประเมินผล 

    7. เมื่อท ำกำร แก้ไขข้อมูลตำมที่ต้องกำรแก้ไขเรียบร้อย ให้กด  ข้อมูล  
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ตัวอย่ำง กำรแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 
 

สำมำรถแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

สำมำรถแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

สำมำรถแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

บันทึกข้อมูล 
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6.5. แก้ไขหมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 
 สำมำรถท ำกำรแก้ไข/กรอกข้อมูล ในกล่องที่ก ำหนดให้ในแต่ละหัวข้อ หมวดที่ท ำกำรแก้ไขมี ดังนี้ 
  1. แผนกำรสอน  
  อำจำรย์ต้องกรอกหัวข้อ/รำยละเอียด ของแผนกำรสอน กรอกจ ำนวนชั่วโมง  กิจกรรมในห้องเรียน 
และ ชื่อผู้สอนของแต่ละสัปดำห์ 
  2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ สำมำรถแก้ไขข้อมูลรำยละเอียดผลกำรประเมิน ประกอบด้วย 
   2.1 ผลกำรเรียนรู้ที่ 
   2.2 วิธีกำรประเมินผลของนักศึกษำ 
   2.3 สัปดำห์ที่ประเมิน 
   2.4 สัดส่วนของกำรประเมินผล  
 
ตัวอย่ำงกำรแก้ไขข้อมูลแผนกำรสอน 

 
 

 
 
 

สำมำรถแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

สำมำรถแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

กรอค้นหำชื่อ อำจำรย์ผู้สอน 

กรอกจ ำนวนช่ัวโมง 

ท ำกำรค้นหำข้อมลู 
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ตัวอย่ำง แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 

ตัวอย่ำง หน้ำแก้ไขข้อมูลแผนกำรประเมินผลกำรเรียน 

 

ท ำกำรคลิกเพื่อเขำ้ไป
แก้ไขข้อมูล 

ท ำกำรลบข้อมลูที่ไม่
ต้องกำร 

แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย  
กดบันทึกข้อมูล 
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6.6. แก้ไขหมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 สำมำรถท ำกำรแก้ไข/กรอกข้อมูล ในกล่องที่ก ำหนดให้ในแต่ละหัวข้อ ในกำรกรอก/แก้ไขในกล่องจะท ำงำน
เสมือนกับ Microsoft Word หมวดที่ท ำกำรแก้ไขมี ดังนี้ 
  1. หนังสือ ต ำรำ และเอกสำรประกอบกำรสอนหลัก 
  2. เอกสำร และข้อมูลส ำคัญ 
  3. เอกสำร และข้อมูลแนะน ำ 

  4. เมื่อท ำกำร แก้ไขข้อมูลตำมที่ต้องกำรแก้ไขเรียบร้อย ให้กด  ข้อมูล 

ตัวอย่ำง กำรแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 

สำมำรถแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

สำมำรถแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

สำมำรถแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย  
กดบันทึกข้อมูล 
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6.7. แก้ไขหมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
 สำมำรถท ำกำรแก้ไข/กรอกข้อมูล ในกล่องที่ก ำหนดให้ในแต่ละหัวข้อ ในกำรกรอก/แก้ไขในกล่องจะท ำงำน
เสมือนกับ Microsoft Word หมวดที่ท ำกำรแก้ไขมี ดังนี้ 
  1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ  
  2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 
  3. กำรปรับปรุงกำรสอน 
  4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ 
  5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

  6. เมื่อท ำกำร แก้ไขข้อมูลตำมที่ต้องกำรแก้ไขเรียบร้อย ให้กด  ข้อมูล 
 
ตัวอย่ำง กำรแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

 

สำมำรถแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

สำมำรถแก้ไข/กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 

แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย  
กดบันทึกข้อมูล 
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7. กำรดำวน์โหลดเอกสำรข้อมูลรำยวิชำที่ถูกเพ่ิมตำมหมวดทั้งหมด คลิกท่ีปุ่ม  จำกนั้นหน้ำจอจะแสดง 
ไฟล์PDF ที่มีข้อมูลต่ำงๆของรำยวิชำตำมหมวดหมู่ ดังนี้ 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
 หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
 หมวดที่ 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
 หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล  
 หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

ตัวอย่ำง หน้ำหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 


