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1. การเข้าสู่ระบบตรวจสอบ ติดตาม การบันทึก มคอ.
ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่ระบบติดตำม มคอ.ผ่ำนเว็บไซต์ https://regis.rmutl.ac.th/ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
ระบบทะเบียนกลำง ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1. แสดงหน้ำจอหลัก Login

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกำรกำกับติดตำมกำรจัดทำ มคอ.3–6 ให้เลือก เข้าระบบเจ้าหน้าที่ (ปุ่มสีเขียว)
โดยป้อน Username และ Password ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับอีเมล์ของมหาวิทยาลัย หรือสาหรับเชื่อมต่อ
บริการอินเตอร์เน็ต WIFI ของมหาวิทยาลัยฯ หลังเข้ำสู่ระบบ ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล และใช้งำนเมนู
ต่ำงๆ ได้ตำมสิทธิ์ที่ได้รับอนุญำตไว้เท่ำนั้น ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2. แสดงหน้ำจอ Login สำหรับป้อน Username และ Password
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2. การใช้งานเมนู TF01-สรุปรายวิชา มคอ.3-4 แสดงตามเขตพื้นที่
เมนู TF01-สรุปรำยวิชำ มคอ.3-4 แสดงตำมเขตพื้นที่ ใช้ตรวจสอบกำรบันทึก มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของ
รำยวิชำที่เปิดสอนตำมเงื่อนไขเขตพื้นที่ โดยเลือกเมนูดังกล่ำวอยู่ในส่วนของเมนูหลัก ระบบ มคอ. ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3. แสดงเมนู TF01-สรุปรำยวิชำ มคอ.3-4 แสดงตำมเขตพื้นที่

โดยในกำรสืบค้นจะต้องเลือกเขตพื้นที่ และกรอกรหัสรำยวิชำหรือชื่อรำยวิชำ (ไทยหรืออังกฤษ) และ
ทำกำรกดปุ่ม
จะแสดงรำยวิชำที่ตรงกับเงื่อนไข นอกจำกนี้สำมำรถกรองรำยวิชำในภำคเรียน/ปี
กำรศึกษำที่ผู้ใช้งำนต้องกำรได้ แสดงดังรูปที่ 4

เลือกเขตพื้นที่และกรอก
ข้อมูลรำยวิชำ

ถ้ำอยำกดูรำยละเอียดวิชำ ให้คลิกที่

เลือกภำคกำรศึกษำ

แสดงผลกำรค้นหำ สำมำรถคลิกเข้ำ
ไปดูรำยละเอียดวิชำ จำนวนกลุ่มที่
เปิดสอน

รูปที่ 4. แสดงผลกำรตรวจสอบกำรบันทึก มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรำยวิชำที่เปิดสอนตำมเงื่อนไขเขตพื้นที่

จำกรูปที่ 4 ผู้ใช้งำนสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียด มคอ.3 – 4 ในแต่ละรำยวิชำ โดยกดปุ่ม
แสดงรำยละเอียดเป็นหมวดหมู่ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF: HEd)

จะ

นอกจำกนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม อำทิเช่น รหัสวิชำ ชื่อวิชำ กลุ่มเรียน หน่วยกิต
จำนวนนักศึกษำ และชื่ออำจำรย์ผู้สอนหลักได้ โดยกดปุ่ม
จะได้รำยละเอียดดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5. แสดงข้อมูลรำยวิชำที่เปิดสอน

หมายเหตุ : เมนู TF01-สรุปรำยวิชำ มคอ.3-4 แสดงตำมเขตพื้นที่ จะแสดงข้อมูลรำยวิชำตำมเงื่อนไขเขตพื้นที่
ที่มีกำรเปิดสอนและมีนักศึกษำลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำที่ระบุเท่ำนั้น ซึ่งเหมำะสำหรับกำร
สืบค้นข้อมูลรำยวิชำเบื้องต้นที่ไม่มี เงื่อนไขซับซ้อน จึงสำมำรถสืบค้นข้อมูลกำรกรอก มคอ.3-4 ใน
ภำพรวมของแต่ละพื้นที่ได้อย่ำงรวดเร็ว
3. การใช้งานเมนู TF02-สรุปรายวิชา มคอ.3-4 แสดงตามหลักสูตร
เมนู TF02-สรุปรำยวิชำ มคอ.3-4 แสดงตำมหลักสูตร ใช้ตรวจสอบกำรบันทึก มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของ
รำยวิชำที่เปิดสอนตำมเงื่อนไขเขตพื้นที่ และหลักสูตร โดยเมนูดังกล่ำวอยู่ในส่วนของเมนูหลักระบบ มคอ. ดังรูป
ที่ 6

รูปที่ 6. แสดงเมนู TF02-สรุปรำยวิชำ มคอ.3-4 แสดงตำมหลักสูตร
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โดยในกำรสืบค้นจะต้องเลือกเขตพื้นที่ คณะ ปีของหลักสูตร และชื่อหลักสูตร และทำกำรกดปุ่ม
จะแสดงรำยวิชำที่ตรงกับเงื่อนไข นอกจำกนี้สำมำรถกรองรำยวิชำในภำคเรียน/ปีกำรศึกษำที่ผู้ใช้งำนต้องกำร
ได้ แสดงดังรูปที่ 7

เลือกเขตพื้นที่ คณะ ปีที่
ของหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
และ ภำคกำรศึกษำ

แสดงผลกำรค้นหำ สำมำรถคลิกเข้ำ
ไปดูรำยละเอียดวิชำ จำนวนกลุ่มที่
เปิดสอน

รูปที่ 7. แสดงผลกำรตรวจสอบกำรบันทึก มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรำยวิชำที่เปิดสอนตำมเงื่อนไขเขตพื้นที่ และหลักสูตร

จำกรูปที่ 7 ผู้ใช้งำนสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียด มคอ.3 – 4 ในแต่ละรำยวิชำ โดยกดปุ่ม
จะ
แสดงรำยละเอียดเป็นหมวดหมู่ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF: HEd)
นอกจำกนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม อำทิเช่น รหัสวิชำ ชื่อวิชำ กลุ่มเรียน หน่วยกิต
จำนวนนักศึกษำ และชื่ออำจำรย์ผู้สอนหลักได้ โดยกดปุ่ม
จะได้รำยละเอียดรูปแบบเดียวกันกับรูปที่ 5
หมายเหตุ : เมนู TF02-สรุปรำยวิชำ มคอ.3-4 แสดงตำมหลักสูตร จะแสดงข้อมูลรำยวิชำตำมเงื่อนไขเขตพื้นที่
และหลักสูตรที่มีกำรเปิดสอนและมีนักศึกษำลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำที่ระบุเท่ำนั้น โดยในเมนูนี้
สำมำรถคัดกรองรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละหลักสูตรได้ ซึ่งเหมำะสำหรับกำรสืบค้นข้อมูลในลักษณะ
ของคณะ และหลักสูตร อีกทั้งสำมำรถใช้พิจำรณำร่วมกับกำรใช้ เมนู TF04-สรุปจำนวนกำรบันทึก
มคอ. โดยแสดงจำนวนวิชำ และร้อยละ ของกำรบันทึกข้อมูล
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4. การใช้งานเมนู TF03-สรุปรายวิชา มคอ.5
เมนู TF03-สรุปรำยวิชำ มคอ.5 ใช้ตรวจสอบกำรบันทึก มคอ.5 ของรำยวิชำที่เปิดสอนและมีกำรบันทึก
มคอ.3 แล้วเท่ำนั้น โดยเลือกเมนูดังกล่ำวอยู่ในส่วนของเมนูหลัก ระบบ มคอ. ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8. แสดงเมนู TF03-สรุปรำยวิชำ มคอ.5

กำรกดปุ่ม

โดยในกำรสืบค้นสำมำรถกรองรำยวิชำในภำคเรียน/ปีกำรศึกษำที่ผู้ใช้งำนต้องกำรได้ และทำ
จะแสดงรำยวิชำที่ตรงกับเงื่อนไข ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9. แสดงรำยชื่อวิชำที่มีกำรบันทึก มคอ.5

หมายเหตุ : เมนู TF03-สรุปรำยวิชำ มคอ.5 จะแสดงข้อมูลตำมรำยวิชำตำมเงื่อนไขหลักสูตรที่มีกำรเปิดสอนและ
มีนักศึกษำลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำที่ระบุเท่ำนั้น โดยจะแสดงเป็นกลุ่มเรียน (Section) เพื่อให้
เห็นภำพรวมกำรบันทึก มคอ.5
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5. การใช้งานเมนู TF04-สรุปจานวนบันทึก มคอ.
เมนู TF04-สรุปจำนวนบันทึก มคอ. ใช้ตรวจสอบกำรบันทึก มคอ.3-6 ของรำยวิชำที่เปิดสอนตำม
เงื่อนไขเขตพื้นที่ คณะ และปีที่พัฒนำหลักสูตร โดยเมนูดังกล่ำวอยู่ในส่วนของเมนูหลักระบบ มคอ. ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10. แสดงเมนู TF04-สรุปจำนวนบันทึก มคอ.

โดยในกำรสืบค้นจะต้องเลือกเขตพื้นที่ คณะ และปีของหลักสูตร และทำกำรกดปุ่ม
จะแสดง
รำยวิชำที่ตรงกับเงื่อนไข นอกจำกนี้สำมำรถกรองรำยวิชำในภำคเรียน/ปีกำรศึกษำที่ผู้ใช้งำนต้องกำรได้ แสดงดัง
รูปที่ 11

เลือกเขตพื้นที่ คณะ
ปีที่ของหลักสูตรและ
ภำคเรียน/ปีกำรศึกษำ

รูปที่ 11. แสดงจำนวนและร้อยละกำรบันทึก มคอ.3-6

จำกรูปที่ 11 จะปรำกฏผลกำรสืบค้นเป็นคอลัมน์ต่ำงๆ อำทิเช่น รหัส ชื่อหลักสูตร ระดับ รหัสหลักสูตร
จำนวนวิชำที่เปิดสอน จำนวน มคอ.3-4 และมคอ.5-6 โดยแบ่งย่อยเป็นจำนวน และร้อยละที่กรอกข้อมูล (สูตร
กำรคิดร้อยละที่กรอกข้อมูล คือ จำนวนที่กรอกข้อมูล / จำนวนวิชำที่เปิดสอน x 100)
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หมายเหตุ : เมนู TF04-สรุปจำนวนบันทึก มคอ. จะแสดงข้อมูลรำยวิชำตำมเงื่อนไขเขตพื้นที่ คณะและปีที่
พัฒนำหลักสูตร ที่มีกำรเปิดสอนและมีนักศึกษำลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำที่ระบุเท่ำนั้น ซึ่งในเมนูนี้
จะเพิ่มเติมกำรเปรียบเทียบระหว่ำงรำยวิชำที่เปิดสอนกับรำยวิชำที่มีกำรกรอกข้อมูล มคอ.3-6 และ
คิดเป็นร้อยละ จึงทำให้เป็นเมนูที่มีประโยชน์สำหรับกำรมองภำพรวมกำรกรอก มคอ. ของแต่ละ
หลักสูตร คณะ เขตพื้นที่ ได้อย่ำงชัดเจน อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับ ติดตำมกำรบันทึก มคอ. ของ
อำจำรย์ ผู้ ส อน เพื่ อ ให้ ก ำรบั น ทึ ก มคอ. ครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ งตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF: HEd)
6. การใช้งานเมนู TF05-สรุป มคอ.ตามรายชื่อผู้สอน
เมนู TF05-สรุป มคอ.ตำมรำยชื่อผู้สอน ใช้ตรวจสอบกำรบันทึก มคอ.3-6 ของอำจำรย์ผู้สอนแต่ละท่ำน
โดยข้อมูลกำรบันทึกจะอ้ำงอิงจำกรำยวิชำที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำที่ระบุเท่ำนั้น โดยเมนู
ดังกล่ำวอยู่ในส่วนของเมนูหลักระบบ มคอ. ดังรูปที่ 12 และเมื่อเลือกเมนูดังกล่ำวจะแสดงได้ดังรูปที่ 13

รูปที่ 12. แสดงเมนู TF05-สรุป มคอ.ตำมรำยชื่อผู้สอน

รูปที่ 13. แสดงตัวกรองรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนที่มีกำรบันทึก มคอ.3-6
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โดยในการสืบค้นสามารถกระทาได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. ตัวกรองข้อมูลอาจารย์ เป็นรูปแบบกำรตรวจสอบข้อมูลกำรบันทึกข้อมูล มคอ.3-6 ตำมรำยชื่อ
อำจำรย์ผู้สอนที่กรองเป็นกลุ่มตำมเงื่อนไขเขตพื้นที่ คณะ สำขำ หลักสูตร ภำคเรียน/ปีกำรศึกษำ โดยตัวกรอง
ดังกล่ำวแสดงดังรูปที่ 14

รูปที่ 14. แสดงตัวกรองรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนที่มีกำรบันทึก มคอ.3-6

2. ค้นหาข้อมูลอาจารย์ เป็นรูปแบบกำรตรวจสอบข้อมูลกำรบันทึกข้อมูล มคอ.3-6 ตำมรำยชื่ออำจำรย์
ผู้สอน โดยใช้วิธีกำรสืบค้นจำกรหัสบัตรประชำชน ชื่อ สกุล อย่ำงน้อยหนึ่งข้อมูล และเลือกภำคกำรศึกษำ/ปี
กำรศึกษำ แสดงดังรูปที่ 15

รูปที่ 15. แสดงตัวกรองรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนที่มีกำรบันทึก มคอ.3-6
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ให้เลือกกำรสืบค้นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจำก 2 รูปแบบข้ำงต้น และกดปุ่ม
จะปรำกฏกำรบันทึก
ข้อมูล มคอ.3-6 ตำมรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตำมสถำนะบุคลำกร ได้แก่ อำจำรย์
ประจำ อำจำรย์พิเศษ และ เจ้ำหน้ำที่สำยสนับสนุนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ แสดงได้ดังรูปที่ 16 – 18 ตำมลำดับ

รูปที่ 16. แสดงกำรบันทึกข้อมูล มคอ.3-6 ประเภทอำจำรย์ประจำ

รูปที่ 17. แสดงกำรบันทึกข้อมูล มคอ.3-6 ประเภทอำจำรย์พิเศษ

รูปที่ 18. แสดงกำรบันทึกข้อมูล มคอ.3-6 ประเภทเจ้ำหน้ำที่สำยสนับสนุนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ
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จำกกำรแสดงผลข้ำงต้น ผู้ใช้งำนสำมำรถกดปุ่มทีป่ รำกฏในส่วนต่ำงๆ เพื่อตรวจสอบรำยละเอียด ดังนี้
1. เลือกกดปุ่ม
ในส่วนท้ำยของชื่ออำจำรย์ผู้สอน เป็นกำรแสดงรำยละเอียดข้อมูลประวัติของ
อำจำรย์ผู้สอนโดยสังเขป แสดงดังรูปที่ 19

รูปที่ 19. แสดงรำยละเอียดข้อมูลประวัติของอำจำรย์ผสู้ อน

2. เลือกกดปุ่ม
ในคอลัมน์ มคอ.3 - 4 ที่บันทึกแล้ว (วิชำ) จะแสดงรำยวิชำทั้งหมดที่อำจำรย์
ผู้สอนท่ำนนั้นได้บันทึกมคอ.3 - 4 ไว้แล้ว แสดงได้ดังรูปที่ 20

รูปที่ 20. แสดงข้อมูลรำยวิชำที่บันทึก มคอ.3 - 4 (แสดงรำยกำรทั้งเป็นผู้บันทึกหลัก และร่วม)
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3. เลือกกดปุ่ม
ในคอลัมน์ มคอ.5 - 6 ที่บันทึกแล้ว (กลุ่ม) จะแสดงรำยวิชำและกลุ่มที่ผู้สอนท่ำน
นั้นได้บันทึกมคอ.5 - 6 ไว้แล้ว โดยวิชำนั้นจะต้องเปิดทำกำรสอนและมีนักศึกษำลงทะเบียนเรียน โดยแสดง
ทั้งหมดตำมกำรบันทึกมคอ. ในภำคกำรศึกษำนั้นๆ ดังรูปที่ 21

รูปที่ 24 แสดงหน้ำข้อมูลวิชำที่บันทึก มคอ.5-6
4.ปุ่ม
ในคอลัมน์ ตัวเลือกดูข้อมูลกำรสอน จะแสดงรำยวิชำและกลุ่มที่ผู้สอนท่ำน
นี้ได้ ทำกำรสอนซึงเปนข้อมูลตำมระบบทะเบียนกลำง โดยวิชำนั้นจะต้องเปิดทำกำรสอน
และมีนักศึกษำลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำนั้นๆ ดังรูปที่ 25

รูปที่ 21. แสดงข้อมูลรำยวิชำที่บันทึก มคอ.5 - 6 ที่เปิดสอนแยกตำมรำยกลุ่ม (Section)
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4. เลือกกดปุ่ม
ในคอลัมน์ตัวเลือกดูข้อมูลกำรสอน จะแสดงรำยวิชำและกลุ่มที่ อำจำรย์ผู้สอน
ท่ำนนั้นได้ทำกำรสอน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนกลำง โดยวิชำนั้นจะต้องเปิดทำกำรสอนและมี
นักศึกษำลงทะเบียนเรียน ในภำคกำรศึกษำนั้นๆ ดังรูปที่ 22

รูปที่ 22. แสดงหน้ำข้อมูลวิชำที่ทำกำรสอน ตำมระบบทะเบียนกลำง
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5. เลือกกดปุ่ม
ในคอลัมน์ตัวเลือกดูข้อมูลกำรสอน จะแสดงข้อมูลตำรำงสอนของอำจำรย์ผู้สอน
ที่ได้มีกำรสอนในภำคกำรศึกษำนั้นๆ ดังรูปที่ 23

รูปที่ 23. แสดงหน้ำข้อมูลตำรำงสอนของอำจำรย์ผู้สอน

6. เลือกกดปุ่ม
ในคอลัมน์ตัวเลือกดูข้อมูลกำรสอน จะแสดงข้อมูลตำรำงสอน และส่งออกเป็น
ไฟล์รูปแบบ Excel ของอำจำรย์ผู้สอนที่ได้มีกำรสอนในภำคกำรศึกษำนั้นๆ ดังรูปที่ 24

รูปที่ 24. แสดงหน้ำข้อมูลตำรำงสอนในรูปแบบ Excel ของอำจำรย์ผู้สอน
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หมายเหตุ : เมนู TF05-สรุปมคอ.ตำมรำยชื่อผู้สอน ใช้ในกำรตรวจสอบอำจำรย์ผู้สอนที่มีรำยวิชำที่เปิด
สอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ซึ่งแสดงกำรกำรบันทึกมคอ.3 - 6 ไว้แล้วในระบบ โดยสำมำรถ
แสดงข้อมูลแบ่งตำมสังกัดของอำจำรย์ผู้สอน แสดงจำนวนรำยวิชำที่สอน จะใช้ในกำรติดตำม
กำรบันทึกข้อมูล เมื่อผู้ใช้งำนได้ตรวจสอบข้อมูลที่เมนู TF04-สรุปจานวนบันทึก มคอ. หำก
พบว่ำหลักสูตรใดบันทึก ข้อมูล ไม่ครบถ้วน สำมำรถใช้เมนูดังกล่ำวในกำรติดตำมอำจำรย์
ผู้สอนให้บันทึกข้อมูลได้
7. การใช้งานเมนู TF06-ติดตาม มคอ. 5 (ตามรายวิชา)
เมนู TF06-ติดตำม มคอ.(ตำมรำยวิชำ) ใช้แสดงผลกำรศึกษำในรูปแบบตำรำงที่มีระบุจำนวนนักศึกษำที่
ได้รับผลกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ (ระดับ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F) แสดงจำนวนและร้อยละนักศึกษำที่
สอบผ่ำน รวมถึงแสดงรำยวิชำที่มีกำรบันทึก มคอ.3 และ มคอ.5 เมนูดังกล่ำวจะแสดงได้ดังรูปที่ 25

รูปที่ 25. แสดงเมนู TF06-ติดตำม มคอ. 5 (ตำมรำยวิชำ)

โดยในกำรสื บ ค้ น จะต้ อ งเลื อ กเขตพื้ น ที่ คณะ ปี ข องหลั ก สู ต ร และหลั ก สู ต ร และท ำกำรกดปุ่ ม
จะแสดงรำยวิชำที่ตรงกับเงื่อนไข นอกจำกนี้สำมำรถกรองรำยวิชำในภำคเรียน/ปีกำรศึกษำที่ผู้ใ ช้งำนต้องกำร
ได้ แสดงดังรูปที่ 26

รูปที่ 26. แสดงตัวกรองรำยงำนติดตำม มคอ.5 (ตำมรำยวิชำที่เปิดสอน)
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จำกรูปที่ 26 เมื่อเลือกเงื่อนไขและทำกำรค้นหำ จะปรำกฏผลอยู่ในรูปแบบตำรำงแสดงข้อมูล เขต
พื้นที่ รำยวิชำ กำรบันทึก มคอ.3 และ มคอ.5 (แสดงเครื่องหมำย
เมื่อมีกำรบันทึกแล้ว) ผลกำรศึกษำ
(แสดงจำนวนในแต่ละระดับ) จำนวนและร้อยละนักศึกษำที่สอบผ่ำน ดังแสดงในรูปที่ 27

รูปที่ 27. แสดงตัวกรองรำยงำนติดตำม มคอ.5 (ตำมรำยวิชำที่เปิดสอน)

หมายเหตุ : เมนู TF06-ติดตำม มคอ.5 (ตำมรำยวิชำ) ใช้ในกำรตรวจสอบกำรบันทึก มคอ.3 และ มคอ.5
ตำมรำยวิชำที่มีกำรเปิดสอน และแสดงเป็นรำยวิชำโดยรวมทุกกลุ่มที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำ
นั้นๆ มำแสดงเพียงแถวข้อมูลเดียว ทำให้กำรแสดงสถำนะกำรบันทึก มคอ.5 ที่บันทึกแยกรำย
กลุ่ม (Section) นั้น กล่ำวคือหำกวิชำใดที่มีกำรเปิดสอนหลำยกลุ่มหลำย Section เมื่อมีกำร
บันทึก มคอ.5 เพียงกลุ่มเดียว หรือ Section เดียว ให้นับว่ำวิชำนั้น มีกำรบันทึก มคอ.5 แล้ว
ดังนั้นจะแสดงสถำนะ
หำกผู้ใช้ต้องกำรตรวจสอบว่ำกลุ่มหรือ Section ใดยังไม่ได้
กรอก มคอ.5 สำมำรถใช้ เมนู TF07-ติดตำม มคอ 5 (รำย Section) ได้
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8. การใช้งานเมนู TF07-ติดตาม มคอ. 5 (ตามราย Section)
เมนู TF07-ติดตำม มคอ. 5 (ตำมรำย Section) ใช้แสดงผลกำรศึกษำในรูปแบบตำรำงที่มีระบุจำนวน
นักศึกษำที่ได้รับผลกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ (ระดับ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F) แสดงจำนวนและร้อยละ
นักศึกษำที่สอบผ่ำน รวมถึงแสดงรำยวิชำที่มีกำรบันทึก มคอ.3 และ มคอ.5 เช่นเดียวกับเมนู TF06 แต่มีกำร
เพิ่มเติมโดยกำรแยกเป็นรำยกลุ่ม (Section) เมนูดังกล่ำวจะแสดงได้ดังรูปที่ 28

รูปที่ 28. แสดงเมนู TF07-ติดตำม มคอ. 5 (ตำมรำย Section)

โดยในกำรสื บ ค้ น จะต้ อ งเลื อ กเขตพื้ น ที่ คณะ ปี ข องหลั ก สู ต ร และหลั ก สู ต ร และท ำกำรกดปุ่ ม
จะแสดงรำยวิชำที่ตรงกับเงื่อนไข นอกจำกนี้สำมำรถกรองรำยวิชำในภำคเรียน/ปีกำรศึกษำที่ผู้ใช้งำนต้องกำร
ได้ แสดงดังรูปที่ 26 (มีลักษณะเดียวกันกับเมนู TF06) และเมื่อเลือกเงื่อนไขและทำกำรค้นหำ จะปรำกฏผลอยู่
ในรูปแบบตำรำงแสดงข้อมูล เขตพื้นที่ รำยวิชำ กำรบันทึก มคอ.3 และ มคอ.5 (แสดงเครื่องหมำย
เมื่อ
มีกำรบันทึกแล้ว) ผลกำรศึกษำ (แสดงจำนวนในแต่ละระดับ) จำนวนและร้อยละนักศึกษำที่สอบผ่ำน โดยใน
เมนู TF07 ได้มีข้อมูลกลุ่มเรียน (section) เพิ่มเติม ดังแสดงในรูปที่ 29
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รูปที่ 29. แสดงตัวกรองรำยงำนติดตำม มคอ.5 (ตำมรำย Section)

หมายเหตุ : เมนู TF07-ติดตำม มคอ.5 (ตำมรำย Section) ใช้ในกำรตรวจสอบกำรบันทึก มคอ.3 และ มคอ.5
ตำมรำยวิช ำแยกตำมกลุ่ มที่มีกำรเปิดสอน และแสดงเป็นรำยวิช ำแบบกลุ่ มที่เปิดสอนในภำค
กำรศึกษำนั้น เหมำะสำหรับตรวจสอบรำยละเอียดกำรบันทึกข้อมู ล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกำร
ตรวจสอบในข้อมูลเชิงลึกในระดับกลุ่มเรียน (section)
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