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1. Login เข้าสู่ระบบ 
 

เปิด Chrome Web Browser  หลังจากนั้นพิมพ์  URL: tqfmanagement.nu.ac.th จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 

 

 

2. การเพ่ิม User อาจารย์เข้าสู่ระบบ 
 

 
 

1. กรอกข้อมูล Username และ Password ที่ใช้ในการ 

Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. คลิกท่ีปุ่มตกลง เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

1. คลิกท่ีเมนู ข้อมูล Account ของผู้สอน 

 

2. พิมพ์ชื่อหรือนามสกุลอาจารย์ที่ต้องการค้นหาแล้วรอสักครู่ 

 

3. คลิกท่ี   แก้ไข  หน้าชื่ออาจารย์ที่ต้องการ 

 

4. กรอกข้อมูลของอาจารย์  โดยไม่ต้องกรอกอีเมล

มหาวิทยาลัย 

 

5. คลิกท่ี  ตกลง  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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3. ตรวจสอบรายวิชา 
 

  เป็นการตรวจสอบว่ารายวิชาในหลักสูตรว่าเป็นรายวิชาประเภทอะไร 

 

 

     

ระบบแสดงรายวิชาท่ีเปิดเรียนในปีการศึกษาท่ีเลือก 

4. คลิกท่ี เครื่องหมายบวก(+) หน้าหลักสูตรที่ต้องการ 

1. คลิกท่ีเมนูก าหนดประเภทรายวิชา 

2. เลือกปีการศึกษา 

3. คลิก ตกลง 
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4. การอัพโหลดไฟล์เอกสาร มคอ.2 มคอ.7 
  

 

 

 

 

 

 

 

สามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตรได้ 

3. เลือกหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
4. เลือกระดับการศึกษา 

6. คลิกอัพโหลดไฟล์ตรงหลักสูตรที่

ต้องการอัพโหลด 

5. ระบบแสดงรายชื่อหลักสูตรที่อยู่

ในความรับผิดชอบตามที่เลือก 

1. คลิกท่ีเมนู เอกสารมคอ. 
2. คลิกท่ี มคอ.2 มคอ.7 
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4. การอัพโหลดไฟล์เอกสาร มคอ.2 มคอ.7 (ต่อ)  
 

 

 

 

 **หมายเหตุ: การแก้ไขเอกสารที่ท าการอัพโหลด คือการอัพโหลดเอกสารใหม่แทนที่เอกสารเดิม 

 

10. ระบบแสดงชื่อไฟล์ที่ท าการอัพ

โหลดเข้าสู่ระบบ 

11. หากต้องการแก้ไขเอกสารที่อัพ

โหลดไปแล้ว  ให้คลิกท่ีแก้ไขเอกสาร 

7. คลิกที่ปุ่ม Browse…  เพ่ือเลือกไฟล์ที่

ต้องการอัพโหลด 
8. ระบบแสดงชื่อไฟล์ที่จะท าการอัพ

โหลด 

9. คลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล เพ่ือท าการอัพโหลดไฟล์ 
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5. การอัพโหลดไฟล์เอกสาร มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 
 

 

 

 

 

1. คลิกท่ีเมนูเอกสาร มคอ. 

2. คลิกท่ี มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 

3. เลือกปีการศึกษา 
4. เลือกภาคเรียน 

5. ระบบแสดงรายชื่อวิชาตามที่

เลือก โดยจัดกลุ่มตามหลักสูตร 

6. ค้นหารายวิชาที่ต้องการอัพโหลดเอกสาร โดยพิมพ์ 

ชื่อรายวิชาหรือรหัสรายวิชา  แล้วรอสักครู่ 

7. คลิกท่ีเอกสารที่ต้องการอัพโหลด 

ในรายวิชาที่ต้องการ 
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5. การอัพโหลดไฟล์เอกสาร มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 (ต่อ)  
 

 

 

**หมายเหตุ: การแก้ไขเอกสารที่ท าการอัพโหลด คือการอัพโหลดเอกสารใหม่แทนที่เอกสารเดิม 

8. คลิกท่ีปุ่ม Browse… เพ่ือเลือกไฟล์ที่

ต้องการอัพโหลด 9. ระบบแสดงชื่อไฟล์ที่จะอัพ

โหลด 

10. คลิกท่ีปุ่ม บันทึกข้อมูล เพ่ือท า

การอัพโหลดไฟล์ 

 

11. ระบบแสดงชื่อไฟล์ที่อัพ

โหลดเข้าสู่ระบบ 

12. หากต้องการแก้ไขเอกสารที่

อัพโหลดไปแล้ว ให้คลิกท่ีแก้ไข



หน้าที่ 7 
 

 

Copyright@2013-2015 งานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อีเมล์ : is@nu.ac.th 

6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

**หมายเหตุ: ในการประเมินผลการด าเนินงาน ให้ท าการรายงานผลจนครบทุกตัวบ่งชี้ท่ีแสดงในระบบ 

 

1. เลือกเมนูประเมินผลการด าเนินงาน 

2. เลือกประเมินผลการด าเนินงาน 

3. เลือกปีการศึกษา 4. เลือกระดับการศึกษา 
5. เลือกหลักสูตร 

6. เลือกภาคเรียน 

7. คลิกตกลง 

8. คลิกรายงานผล 

9. กรอกข้อมูลการรายงานผล 10. คลิก ตกลง เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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7. รายงาน 
  

7.1 รายงานเอกสารมคอ. และรายวิชาในหลักสูตร  ตามคณะ  ปีการศึกษา 

 

     เมื่อคลิกรายวิชาในหลักสูตรจะปรากฎหน้าจอดังนี้ 

ระบบแสดงรายชื่อหลักสูตรตามการเลือก 

3. เลือกปีการศึกษาที่อัพโหลด มคอ. 

4. เลือกคณะ/หน่วยงาน 

คลิกเพ่ือดูรายวิชาในหลักสูตร 

คลิกเพ่ือดูเอกสารมคอ. 

1. คลิกท่ีเมนูข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา 

2. คลิกท่ีรายงานเอกสารมคอ.

และรายวิชาในหลักสูตร ตามคณะ 

ปีการศึกษา 

คลิกดูเอกสารมคอ. ของรายวิชาที่ต้องการ 

ระบบแสดงรายวิชาแยกตามภาคเรียน/ปีการศึกษา 
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7. รายงาน (ต่อ)  

7.2 รายงานเอกสารมคอ. และรายวิชาในหลักสูตรที่สอน 

 
 

     เมื่อคลิกรายวิชาในหลักสูตรจะปรากฎหน้าจอดังนี้ 

ระบบแสดงรายชื่อหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

2. คลิกท่ีรายงานเอกสารมคอ.และ

รายวิชาในหลักสูตรที่สอน 

3. เลือกปีการศึกษาที่อัพโหลด มคอ. 

คลิกดูรายวิชาของหลักสูตรที่ต้องการ 

1. คลิกท่ีเมนู หลักสูตรและรายวิชา 

คลิกดูเอกสารมคอ. ของหลักสูตรที่ต้องการ 

คลิกดูเอกสารมคอ. ของรายวิชาที่ต้องการ 

ระบบแสดงชื่อรายวิชา แยกตามภาคเรียน/ปีการศึกษา 
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7. รายงาน (ต่อ)  

7.3 รายงานรายวิชาในหลักสูตรที่สอน 

 

 เมื่อคลิกท่ีแสดงรายวิชาจะปรากฎหน้าจอดังนี้ 

 

ระบบแสดงรายชื่อหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีเลือก 

2. คลิกท่ีรายงานรายวิชาใน

หลักสูตรที่สอน 
1. คลิกท่ีเมนู หลักสูตรและรายวิชา 

3. เลือกปีการศึกษา 

4. คลิกเพ่ือแสดงรายวิชาใน

หลักสูตรที่ต้องการ 

ระบบแสดงรายวิชาท่ีเปิดสอนตามหลักสูตร และปีการศึกษา 


