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การจัดทํารายละเอียดรายวิชา ในสถานศึกษา (คอศ.2) 
วิธีการดําเนนิการใชไ้อคอน บันทึก-คอศ.2 

โดยการคลิกที่ไอคอน บันทึก-คอศ.2 แล้วระบบจะปรากฏดังภาพที่ 9 และการดําเนินการตามขั้นตอนดัง
ภาพที่ 10-14 

 

ภาพที่ 9 ภาพเมื่อคลิกที ่บันทึก-คอศ.2 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 แสดงขั้นตอนการดําเนินการที่ 1 

3: คลิกที่ไอคอน แก้ไข คอศ.2 เพ่ือเข้าใช้งานในการกรอกข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาที่ระบุไว้ 

1: คลิกที่ไอคอน +คอศ.2 เพ่ือเปิดหน้าต่างยืนยันข้อมูลสทิธ์ิการเข้าใช้งานในรายวิชาที่ระบุไว้ 

2: คลิกที่ไอคอน  Yes เพ่ือตอบยืนยันข้อมูลสิทธ์ิการเข้าใช้งานในรายวิชาน้ี   
ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพ่ือตอบไม่ยืนยันข้อมูลสทิธ์ิการเข้าใช้งานในรายวิชาที่ระบุไว้ 

พื้นที่แสดงข้อมูลว่าขณะนีท้า่นดําเนนิการ

อยู่ที่ภาคการศึกษา/ปีการศกึษา 
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ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการดําเนินการที่ 2 

 

ภาพที่ 12 แสดงภาพเมื่อ คลิกที่ไอคอน พมิพ์ คอศ.2 ซึ่งจะเป็นไฟล์นามสกุล PDF 

 

1: เลือกคลิกทีไ่อคอน ทีละหมวด เพ่ือเข้าใช้งานในการกรอกข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาที่ระบุไว้ในแต่ละหมวด 

3: คลิกที่ไอคอน พิมพ์ คอศ.2 เพ่ือดูรายละเอียดที่ได้ทําการกรอกข้อมูลทั้งหมดและเป็นการส่งข้อมูลไปยังสถาบัน 

2: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดในแตล่ะหมวดตามช่องว่างต่างๆใหค้รบถ้วน 
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เมื่อ คลิกที่ไอคอน พิมพ์ คอศ.2 แล้วทําการตรวจสอบข้อมูล ในPDF  ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดหรือข้อมูลไม่
ถูกต้องก็กลับไปแก้ไข แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทาํการ Save เกบ็ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมต้ังช่ือตาม
ต้องการ เมื่อ Save เสร็จแลว้ ทําการขั้นตอนดังภาพที่ 79 เพ่ือยืนยันการส่งเอกสารคอศ.2 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 13 แสดงภาพการยืนยันการส่งเอกสารคอศ.2 

 

ภาพที่ 14 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ไอคอน เลอืกไฟล์และการแสดงข้อมูลประวัติการUpload 

1 : คลิกที่ไอคอน  Upload File 
จะได้หน้าต่างใหม่ขึ้นมา 

2: คลิกที่ไอคอน เลือกไฟล ์เพื่อ
เปิดแหลง่ข้อมูลที่จะทาํการ

ดาวน์โหลดไฟล ์

3: ทําคลิกที่ไอคอน  Upload เพื่อบนัทึก File  
ถ้าคลิกที่ไอคอน  Cancel เพื่อยกเลิก 

4 : เม่ือUpload เสร็จจะ
มีข้อความสง่กลับมาว่า 

“ส่งรอตรวจสอบ” 

คลิกที่ไอคอนนี ้



17 
 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลแตล่ะหมวดของ คอศ.2 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 1 ของ คอศ.2 

 
ภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนรายละเอียดการใช้งานส่วนที่1 ในหมวดที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 แสดงขั้นตอนรายละเอียดการใช้งานในอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 

 

1: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดตาม

ช่องว่างต่างๆให้ครบถ้วน 

2: ทําคลิกที่ไอคอน  Update เพื่อบันทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน  Cancel เพื่อยกเลิก 

1: คลิกที ่New เพื่อเปิดช่อง
พิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล 

ถ้าคลิกที่ 
Delete เพื่อ
ยกเลิกข้อมูล 

4: คลิกที ่Save changes เพื่อ
บันทึก แต่ถ้าคลิกที่ Cancel 
changes เพือ่ยกเลิกข้อมูล 

2: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดตาม

ช่องว่างต่างๆให้ครบถ้วน 

3: คลิกที่ไอคอนลูกศร 
Delete เพื่อเลือกข้อมูล 
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ภาพที่ 17 แสดงขั้นตอนรายละเอียดการใช้งานในรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ถ้ามี) 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 18 แสดงขั้นตอนรายละเอียดการใช้งานในรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (ถ้าม)ี 
 

 
 

ภาพที่ 19 แสดงขั้นตอนรายละเอียดการใช้งานในวันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดฯ 

1: คลิกที ่New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล 

ถ้าคลิกที่ Delete 
เพื่อยกเลิกข้อมูล 

4: คลิกที ่Save changes เพื่อบันทึก แต่ถ้าคลิกที่ 
Cancel changes เพื่อยกเลิกข้อมูล 

2: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามช่องว่างต่างๆใหค้รบถ้วน 

1: คลิกที ่New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล 

ถ้าคลิกที่ Delete 
เพื่อยกเลิกข้อมูล 

4: คลิกที ่Save changes เพื่อบันทึก แต่ถ้าคลิกที่ 
Cancel changes เพื่อยกเลิกข้อมูล 

2: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามช่องว่างต่างๆใหค้รบถ้วน 

1: คลิกที ่New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล 

ถ้าคลิกที่ Delete เพื่อยกเลกิ 

4: คลิกที ่Save changes เพื่อบันทึก แต่ถ้าคลิกที่ 
Cancel changes เพื่อยกเลิกข้อมูล 

2: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามช่องว่างต่างๆใหค้รบถ้วน 
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รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 2 ของ คอศ.2 

 

 
ภาพที่ 20 แสดงรายละเอียดการใช้งานของหมวดที่ 2 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 3 ของ คอศ.2 

 
 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงรายละเอียดการใช้งานของหมวดที่ 3 

1: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดตาม

ช่องว่างต่างๆให้ครบถ้วน 

2: ทําคลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพือ่ยกเลิก 

1: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดตาม

ช่องว่างต่างๆให้ครบถ้วน 

3: คลิกที่ Edit เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลหรอืแก้ไขข้อมูล 

5: คลิกที่ Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที ่Cancel เพื่อยกเลิก 

4: ทําการกรอก

รายละเอียดขอ้มูล

2: ทําคลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพือ่ยกเลิก 
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รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 4 ของ คอศ.2 

 
ภาพที่ 22 แสดงภาพหลังการคลิก หมวดที่ 4 (จะมีข้อมลูการเช่ือมโยง C-mapping มาจากส่วนสถานศึกษา) 

 
ภาพที่ 23 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ไอคอน Collapse All Rows 

 
ภาพที่ 24 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ไอคอน Expand All Rows 

คลิกที่ไอคอนนี ้

คลิกที่ไอคอนนี ้
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ภาพที่ 25 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ไอคอน ลูกศรและการคลกิที่ไอคอน ดึงข้อมูล C-mapping 
 

 
 

ภาพที่ 26 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ Edit 
 

ข้อมูลทีป่รากฎเมื่อคลิกที่ Edit 

ข้อมูลทีป่รากฎเมื่อคลิกที่ไอคอนลูกศร คลิกที่ไอคอนนี ้

คลิกทีน่ี ้

คลิกที่ไอคอนนี้ เพ่ือนําข้อมลู C-mapping ที่มีการแก้ไขขอ้มูล C-mapping ในส่วนของสถานศึกษา 
ที่ไอคอนบันทึก-สาขาวิชา (หมายเหตุ เมือ่คลิกที่ไอคอนดึงข้อมูล C-mapping แล้วขอ้มูลในส่วนของ
กลยุทธ์/วิธีการสอนและกลยุทธ์/วิธีการประเมินผล ที่จัดพิมพ์ข้อมูลไว้จะหายไป)
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ภาพที่ 27 แสดงภาพการเลือกความรับผิดชอบในรายวิชาที่กําหนดไว้ในคอศ.1 (C- mapping) 
 

 
 

ภาพที่ 28 แสดงช่องที่ต้องทําการกรอกข้อมูลในแต่ละข้อของผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

1: ทําการการคลิกที่ไอคอนลูกศร เลือกความรับผิดชอบใน
รายวิชาที่กําหนดไว้ในคอศ.1 (C- mapping) 

1: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่องว่าง 

2: คลิกที่ Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที ่Cancel เพื่อยกเลิก 

คลิกที่ไอคอนลูกศรนี ้
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รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 5 ของ คอศ.2 

 
ภาพที่ 29 แสดงภาพเมื่อคลิกที่หมวด 5 ครั้งแรก 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 30 แสดงขั้นตอนรายละเอียดการใช้งานในแผนการสอน 
 
 

 
ภาพที่ 31 แสดงขั้นตอนรายละเอียดการใช้งานในแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

1: คลิกที่ New เพื่อเปิดช่องใส/่พิมพข์้อมูลและการเพิม่/เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

3: ถ้าคลิกท่ี Save changes เพ่ือบันทึก แต่ถ้าคลิกท่ี Cancel changes เพ่ือยกเลิกข้อมูล 

ถ้าคลิกท่ี Delete เพ่ือยกเลิกช่องพิมพ์ข้อมูล 

 2:ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลในแต่ละสัปดาห์หรือตามรายละเอยีดหัวข้อ/งาน 

1: คลิกที่ New เพื่อเปิดช่องใส่/พิมพข์้อมูลและการเพิม่/เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

3: ถ้าคลิกท่ี Save changes เพ่ือบันทึก แต่ถ้าคลิกท่ี Cancel changes เพ่ือยกเลิกข้อมูล 

ถ้าคลิกท่ี Delete เพ่ือยกเลิกช่องพิมพ์ข้อมูล 

 2:ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่องต่างๆ 
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ภาพที่ 32 แสดงข้อมูลในช่องผลการเรียนรูท้ี่ต้องเลือก 

 
 

 
 

ภาพที่ 33 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ไอคอนลูกศรจะมีช่องกรอกข้อมูลและสิง่ที่ต้องดําเนินการแก้ไขข้อมลู 
 

 

 
 

ภาพที่ 34 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ไอคอน ลูกศรในแผนการประเมินผลการเรียนรู้และสิ่งที่ต้องดําเนินการแก้ไขข้อมูล 

 3:ทําการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลในแต่ละช่องได้ โดยการดับเบิล้คลิกที่ช่องนัน้ 

4:เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จแล้วคลิกที ่Save changes เพือ่บันทึก  
แต่ถ้าคลิกที่ Cancel changes เพื่อยกเลกิข้อมูล 

3:เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จแล้วคลิก Save changes เพื่อบันทึก  
แต่ถ้าคลิก Cancel changes เพื่อยกเลิกข้อมูล 

 2:ทําการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลในแต่ละช่อง

ได้ โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ช่องนั้น 

คลิกที่ไอคอนลูกศรนี ้

1:คลิกที่ไอคอนลูกศรนี ้เพื่อแก้ไขข้อมูล 

1:คลิกที่ไอคอนลูกศรนีค้รั้งที่1 

2:คลิกที่ไอคอนลูกศรนีค้รั้งที ่2 
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ภาพที่ 35 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ไอคอน ลูกศรจะแสดงข้อมูลที่อยู่ในด้านน้ัน 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 6 ของ คอศ.2 

 

 

 

 
ภาพที่ 36 แสดงขั้นตอนการดําเนินการและการใช้ปุ่มของหมวดที่ 6 

1: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูล 

2: คลิก Update เพื่อบนัทกึ ถ้าคลิก Cancel เพื่อยกเลิก 

4.เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จ
แล้วคลิก Save changes 

เพื่อบนัทึก  
แต่ถ้าคลิก Cancel 

changes เพือ่ยกเลิก
ข้อมูล 

2: คลิก New เพื่อเปิดช่องใส/่พิมพ์
ข้อมูลและการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

3: ถ้าคลิก Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล 

1: คลิกเลือกใช้ไอคอนข้อมูลที่ใชเ้ปน็แบบใด 

2:คลิกที่ไอคอนลูกศรนีค้รั้งที ่3 

แสดงข้อมูลที่ปรากฎเมือ่คลิกทีไ่อคอนลูกศร 
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รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 7 ของ คอศ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 37 แสดงขั้นตอนการดําเนินการและการใช้ปุ่มของหมวดที่ 7 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 38 แสดงตัวอย่างการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 7 

2: คลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก 

1: ทําการกรอกรายละเอียด

ข้อมูลในแต่ละหัวข้อ 


