คู่มือการใช้ งานระบบ มคอ.

คู่มือนี้ เป็ นคู่มือสำหรับกำรใช้งำนระบบ มคอ. ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ล้ำนนำ ซึ่ งอธิ กำรบดี
ได้มีนโยบำยและสั่งกำรให้ดำเนิ นกำรพัฒนำระบบฯ โดยมีกำรประชุ ม หำรื อ ถึงแนวทำงวิธีปฏิบตั ิ ร่ วมกัน
ของอธิ กำร, รองอธิ กำร, คณะวิชำ, วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร, สำนักประกันคุณภำพ, สำนักส่ งเสริ ม
วิชำกำรฯ, และสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จนได้ที่มำของระบบ มคอ. (เวอร์ ชันแรก) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงำนหลัก 4 งำน ดังนี้
1. การสร้ าง มคอ. 3, 4 อำจำรย์ผสู ้ อน (วิชำเดียวกัน พื้นที่เดียวกัน ร่ วมกันสร้ำง)
2. การตรวจ มคอ. 3, 4 อำจำรร์ ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร (สำหรับวิชำศึกษำทัว่ ไป วิชำแกนคณะ แกน
สำขำ) ให้คณะ/พื้นที่กำหนดผูเ้ ข้ำมำตรวจ
3. การสร้ าง มคอ. 5, 6 อำจำรย์ผสู ้ อนทุกท่ำน (ต้องทำทุกวิชำ ทุก section, กรณี section เดียวกัน ทำ
คล้ำยส่ งเกรด คือ ทำเพียงท่ำนเดียว)
4. การตรวจ มคอ. 5, 6 และ ดูข้อมูล การกระจายของเกรด สำหรับอำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ตรวจ มคอ. 5, 6 และนำข้อมูลกำรกระจำยของเกรด เพื่อประกอบกำรทำ มคอ. 7 ต่อไป
ขณะทดสอบระบบ(โปรแกรม) มคอ. มีอำจำรย์ซ่ ึ งเชี่ ยวชำญระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำหลำยท่ำน
ได้ใ ห้ค ำแนะน ำที่ เ ป็ นประโยชน์ จึ ง มี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นระบบฯ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ ประสิ ท ธิ ผ ลในกำร
สนับสนุ นกำรทำงำนของอำจำรย์ทุกท่ำนให้มำกที่สุด (ขอขอบคุณอำจำรย์ที่ให้คำแนะนำมำ ณ ที่น้ ี ดว้ ยครับ)
ดังนั้นคู่มือกำรใช้งำนระบบอำจจะไม่ถูกต้อง,ไม่อพั เดท หรื อไม่ละเอียดมำกนัก (ระหว่ำงทำคู่มือยังมีกำรปรับแก้
โปรแกรมฯบำงส่ วน) หำกมีผดิ พลำดจึงขออภัย ณ ที่น้ ีดว้ ย

สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7 มีนำคม 2562

1. การเข้ าใช้ งานระบบ มคอ.
ขั้นตอน
1.1. เปิ ดเว็บไซต์ lms.rmutl.ac.th จะปรำกฏดังรู ป 1 (เข้ำที่ระบบจัดกำรเรี ยนกำรสอนออนไลน์ ณ ที่น้ ีขอยัง
ไม่กล่ำวถึง)

รู ปที่ 1 หน้ำแรกสำหรับเข้ำจัดกำร มคอ. 3,4,5,6
1.2. เลื่อนหน้ำจอภำพลงล่ำงสุ ด ดังรู ปที่ 2 คลิกข้อควำม “เข้ าสู่ ระบบอาจารย์ ”

คลิก เพื่อเข้ าระบบฯ

รู ปที่ 2 กำรเข้ำสู่ ระบบ

1.3. ระบบจะให้ป้อนชื่อ (Username) และ รหัสผ่ำน (Password) ดังรู ปที่ 3 ใช้ชื่อและรหัสผ่ำนชุดเดียวกับ
ระบบทะเบียนกลำงหรื อระบบอื่น ๆ (เช่น ระบบ HR หรื อระบบ Wifi ) ของมหำวิทยำลัย

รู ปที่ 3 บัญชีผใู ้ ช้งำน
พอเข้ำระบบฯ แล้ว ด้ำนซ้ำยมือของจอภำพจะปรำกฏเมนูจดั กำร มคอ. ดังรู ปที่ 4 ให้คลิกเลือก เมนู
มคอ.

คลิก มคอ. เพื่อดาเนินการ
มคอ. 3,4,5,6

รู ปที่ 4 แถบเมนู มคอ.

ภำยใต้เมนู มคอ. มีเมนู ดังต่อไปนี้
แถบเมนู มคอ.
- มคอ. 2 สำหรับ ดู มคอ. 2 แต่ละหลักสู ตร
- มคอ. 3, 4 สำหรับ อำจำรย์ผสู ้ อนเข้ำจัดกำรสร้ำง มคอ. 3, 4
- มคอ. 5, 6 สำหรับ อำจำรย์ผสู ้ อนเข้ำจัดกำรสร้ำง มคอ. 5, 6
แถบเมนู ตรวจสอบ มคอ.
- ตรวจสอบ มคอ. 3, 4
สำหรับ อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและคณะกรรมกำรตัวแทนของ
วิชำศึกษำทัว่ ไป เข้ำตรวจ มคอ. 3, 4
- ตรวจสอบ มคอ. 5, 6
สำหรับ อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและคณะกรรมกำรตัวแทนของ
วิชำศึกษำทัว่ ไปเข้ำตรวจ มคอ. 5, 6
(อำจปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้สะดวกต่อกำรใช้งำนมำกขึ้น)
(ส่ วนเมนู อื่น ๆ ใช้กบั ระบบจัดกำรกำรเรี ยนกำรสอนออนไลน์)

2. การจัดการ มคอ. 3, 4 (สาหรับอาจารย์ ผ้ สู อน)
ขั้นตอน
2.1. เลือก เมนู มคอ 3, 4 จะปรำกฏหน้ำจอดังรู ปที่ 5

คลิก เพื่อสร้ าง มคอ. 3,4
คลิก เพื่อจัดการอื่น ๆ กับ มคอ. 3,4
เช่น แก้ ไข มคอ. หรื อ เพิ่มอาจารย์ผ้ สู อน

รู ปที่ 5 หน้ำจอสำหรับกำรสร้ำง มคอ.3, 4

2.2. กำรสร้ำง มคอ. 3, 4 ใหม่ (กรณี ยงั ไม่เคยสร้ำงมำก่อน) ให้กดปุ่ ม
โดยมีข้ นั ตอนสร้ำง มคอ. 3,4 ดังนี้
1) เมื่อคลิกปุ่ ม เพิ่มรำยวิชำ มคอ.3 ระบบจะให้เลือกภำคกำรศึกษำ/ปี กำรศึกษำ และใส่ รหัสวิชำ
หลังจำกนั้น คลิกปุ่ มเพิ่ม มคอ.3 ดังรู ปที่ 6

เลือก ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
รหัสวิชา แล้ วคลิกปุ่ ม เพิ่ม มคอ.3

รู ปที่ 6 กำรเพิม่ มคอ.3, 4

2) ระบบจะถำมยืนยันว่ำ ต้องกำรเพิ่มวิชำ และ ภำคกำรศึกษำ/ปี กำรศึกษำ ที่ตอ้ งกำรจริ งหรื อไม่
ดังรู ปที่ 7 หำกต้องกำรเพิ่มจริ ง ให้คลิก ปุ่ ม เพิ่ม มคอ.

คลิก เพิ่ม มคอ.3 รายวิชา ภาค
การศึกษา/ปี การศึกษาที่แสดงอยู่

รู ปที่ 7 ระบบสอบถำมยืนยันกำรสร้ำง มคอ.

3) ระบบจะแสดงรำยวิชำที่ อำจำรย์ผสู ้ อน ต้องกำรสร้ำง มคอ.3,4 ทั้งหมด ทุกภำคกำรศึกษำ ดังรู ป
ที่ 8 หำกภำคกำรศึกษำใด มี อ.ท่ำนใด สร้ำงไว้ก่อนแล้ว จะไม่สำมำรถสร้ำงซ้ ำได้ ให้ติดต่อ
อำจำรย์ผสู ้ อนตำมชื่ อที่ปรำกฏเพื่อเข้ำร่ วมกลุ่ม (ช่วยกันสร้ำง) กรณี ยงั ไม่มีใครสร้ำงจะบอกว่ำ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร คลิกปุ่ ม บันทึก(ข้ำงล่ำง) จะเป็ นกำรสร้ำง มคอ.3,4

รู ปที่ 8 รำยกำรวิชำที่ อำจำรย์ผสู ้ อนจะสร้ำง มคอ. ในภำคกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำต่ำง ๆ

4) เมื่อคลิกปุ่ ม บันทึก หน้ำจอภำพจะปรำกฏดังรู ปที่ 9 โดยให้ใส่ เนื้อหำ รำยละเอียดของ มคอ. 3,4
วิชำที่อำจำรย์ผสู ้ อนได้สร้ำง โดยมีแท็ป หมวด1, หมวด2,.. หมวด7 อำจำรย์ผสู ้ อนเข้ำไปบันทึก

รู ปที่ 9 หน้ำจอสำหรับป้ อนเนื้อหำรำยละเอียด มคอ.3,4

2.3. กำรเข้ำจัดกำร มคอ.3, 4 (กรณี ได้ทำกำรสร้ำงไว้แล้ว) โดยคลิกปุ่ ม จัดกำร ในรู ปที่ 10 กำรจัดกำรใน
ที่น้ ี คือ กำรเพิ่ม อำจำรย์ผสู ้ อน กำรแก้ไข กำรดู กำรลบ มคอ. 3, 4 และกำรลบ อำจำรย์ผสู ้ อนร่ วม (โดย
คลิกปุ๋ ม x หน้ำชื่อ อำจำรย์ผสู ้ อนร่ วมได้เลย กรณี ตอ้ งกำรจะลบ)

หากต้ องการ ลบ อ.ผู้สอน
คลิก x

คลิกปุ่ ม จัดการ เพื่อเพิ่ม อ.ผู้สอน
แก้ ไข ดู ลบ มคอ.

รู ปที่ 10 กำรจัดกำรอื่น ๆ กับ มคอ.3,4

3. การตรวจ มคอ. 3, 4
กำรตรวจ มคอ. 3,4 ด้วยที่หลักสู ตรของ มหำวิทยำลัย ยังมีกำรใช้งำนทั้งหลักสู ตรเก่ำและหลักสู ตรใหม่
และบำงหลักสู ตรมีกำรแยกรำยวิชำเอก(หรื อแขนง) ดังนั้นกำรเข้ำไปตรวจขอ มคอ. บำงหลักสู ตร อำจจะมี
หลำยหลักสู ตรที่ตอ้ งเข้ำไปตรวจ เช่น วศบ.คอมพิวเตอร์ จะมีหลักสู ตร ปี 55 และ หลักสู ตร ปี 60 (ต้องเข้ำ
ตรวจทั้ง 2 หลักสู ตร)
!!! หำกรำยชื่ออำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน เพื่อให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็ น
เอกภำพ จึงขอควำมกรุ ณำติดต่อ แจ้ง สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียนฯ เพื่อดำเนินกำรให้ถูกต้อง
ขั้นตอน กำรตรวจ มคอ.3,4
1) เลือกแท็ป ตรวจสอบ มคอ.3,4 จะปรำกฏรำยชื่อหลักสู ตรที่อำจำรย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ดังรู ปที่ 11
คลิก ปุ่ ม ตรวจสอบ หลักสู ตรที่ตอ้ งกำร

คลิก เพื่อเข้ าตรวจ

รู ปที่ 11 กำรเลือกตรวจ มคอ. ในหลักสู ตรที่ตอ้ งกำร

2) เมื่อคลิกเข้ำมำตรวจ จะปรำกฏรำยชื่อวิชำต่ำง ๆ ที่เปิ ดสอน ณ ภำคเรี ยนที่เลือก ระบบฯ จะบอกว่ำ
รำยวิชำใดมีหรื อไม่มี มคอ.3 หำกวิชำใดมี มคอ. ดังรู ปที่ 12 คลิก ปุ่ ม ตรวจสอบ เพื่อเข้ำไป
ตรวจสอบ มคอ.3 วิชำนั้น

รู ปที่ 12 รำยวิชำที่เปิ ดสอนในภำคกำรศึกษำที่ระบุ เพื่อให้เข้ำตรวจ มคอ. 3,4

3) กำรตรวจ รำยวิชำใด ๆ อ่ำนจนบรรทัดสุ ดท้ำย (เลื่อนอ่ำนจนถึงด้ำนล่ำงของจอภำพ) จะมีรำยกำร
บันทึกผลกำรตรวจสอบ ดังรู ปที่ 13 คลิกเลือกผล: รอตรวจสอบ อนุมตั ิ ไม่อนุมตั ิ และอำจจะมีกำร
บันทึกหมำยเหตุ อย่ำลืม กดปุ่ ม บันทึก

รู ปที่ 13 กำรบันทึกผลกำรตรวจ มคอ.

4. การสร้ าง มคอ. 5, 6
กำรสร้ำง มคอ. 5,6 สำหรับอำจำรย์ผสู ้ อนทุกคน ทุกวิชำ ทุก section ต้องดำเนินกำรสร้ำง
ขั้นตอน กำรสร้ำง มคอ.5,6
1) เลือกแท็ป มคอ.3-4 จะปรำกฏรำยวิชำ รำย section ที่อำจำรย์เป็ นผูส้ อน ดังรู ปที่ 14 คลิก ปุ่ ม จัดกำร
มคอ. 5 (สี ม่วง) กรณี ปุ่มสี เขียว คือ ยังไม่ มคอ.3 จะไม่สำมำรถสร้ำง มคอ. 5 ได้

รู ปที่ 14 รำยวิชำ รำย section ที่อำจำรย์ทำกำรสอน

2) เมื่อคลิก จัดกำร มคอ. 5 ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำจัดกำรเนื้อหำของ มคอ. 5 ดังรู ปที่ 15 คลิกหัวข้อ(หมวด)
แล้วจัดกำรใส่ เนื้ อหำ มคอ.5

คลิก หัวข้ อ(หมวด) เพื่อเข้ า
จัดการเนื ้อหา

รู ปที่ 15 กำรจัดกำรเนื้อหำ มคอ. 5

3) กรณี ที่ section ใด ๆ มี นักศึกษำ จำกหลำยหลักสู ตรมำเรี ยน ระบบจะแยก กำรกระจำยตัวของเกรด เป็ น
แต่ละหลักสู ตร ดังรู ปที่ 16 อำจำรย์ผสู ้ อนป้ อนปั จจัยที่มีผลทำให้คะแนนผิดปกติ แยกแต่ละหลักสู ตร

กรอกปั จจัยที่มีผลทาให้
คะแนนผิดปกติ

รู ปที่ 16 ปัจจัยที่มีผลทำให้คะแนนผิดปกติ ระบบแยกนักศึกษำแต่ละหลักสู ตร

5. การตรวจสอบ มคอ. 5, 6
กำรตรวจสอบ มคอ. 5,6 สำหรับอำจำรย์ผสู ้ อนทุกคน ทุกวิชำ ทุก section ต้องดำเนินกำรสร้ำง
ขั้นตอน กำรตรวจสอบ มคอ.5,6
1) เลือกแท็ป ตรวจสอบ มคอ.5-6 ระบบจะแสดงหลักสู ตรที่อำจำรย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ดังรู ปที่ 17 คลิก
ตรวจสอบหลักสู ตรที่ตอ้ งกำร

รู ปที่ 17 รำยกำรหลักสู ตรที่อำจำรย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร

2) เมื่อคลิกเลือกเข้ำมำตรวจ ระบบฯ จะแสดง รำยวิชำต่ำง ๆ ที่นกั ศึกษำหลักสู ตรที่ท่ำนรับผิดชอบลงทะเบียน
เรี ยน ดังรู ปที่ 18 สำมำรถกรอง(filter) รำยวิชำได้ ด้วย อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรสำมำรถดูรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ได้ เช่น กำรกระจำยของเกรด ควำมคิดเห็นของ อำจำรย์ผสู ้ อนต่อนักศึกษำ หรื อรำยละเอียด มคอ. 5
เป็ นต้น

คลิกดูรายละเอียด
มี มคอ. 3, 5 หรื อไม่

รู ปที่ 18 รำยวิชำและกำรกระจำยของเกรด (จะมีกำรปรับเปลี่ยนรำยงำนเพื่อให้สะดวกขึ้น)

*******
END.

