การจัดทํารายละเอียดรายวิชา ในสถานประกอบการ (คอศ.3)
วิธีการดําเนินการใช้ไอคอน บันทึก-คอศ.3
โดยการคลิกที่ไอคอน บันทึก-คอศ.3 แล้วระบบจะปรากฏดังภาพที่ 39 และการดําเนินการตามขั้นตอนดัง
ภาพที่ 40-44
พื้นที่แสดงข้อมูลว่าขณะนีท้ า่ นดําเนินการ
อยู่ที่ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

ภาพที่ 39 ภาพเมื่อคลิกที่ไอคอน บันทึก-คอศ.3
1: คลิกที่ไอคอน+คอศ.3 เพื่อเปิดหน้าต่างยืนยันข้อมูลสิทธิ์การเข้าใช้งานในรายวิชาที่
3: คลิกที่ไอคอน แก้ไข คอศ.3 เพื่อเข้าใช้งานในการกรอกข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาที่

2: ทําการกรอกข้อมูลปีการศึกษาที่นักศึกษาเข้าและเลือกชั้นปี (เป็นข้อมูลนําเข้าระบบการกรอกข้อมูล)
เสร็จแล้วทําการ คลิกที่ไอคอน Yes เพื่อตอบยืนยันข้อมูลสิทธิ์การเข้าใช้งานในรายวิชานี้ ถ้าคลิกที่
ไอคอน Cancel เพื่อตอบไม่ยืนยันข้อมูลการเข้าใช้งานสิทธิ์ในรายวิชานี้
ภาพที่ 40 แสดงขั้นตอนการดําเนินการที่ 1
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1: เลือกคลิกทีไ่ อคอนแต่ละหมวด เพื่อเข้าใช้งานในการกรอกข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาที่ระบุไว้ในแต่ละหมวด

2: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดในแต่ละหมวดตามช่องว่างต่างๆให้ครบถ้วน

3: คลิกที่ไอคอนพิมพ์ คอศ.3 เพื่อดูรายละเอียดที่ได้ทําการกรอกข้อมูลทั้งหมดที่เป็นPdf และทําการบันทึก
ภาพที่ 41 แสดงขั้นตอนการดําเนินการที่ 2

ภาพที่ 42 แสดงภาพเมื่อ คลิกที่ไอคอนพิมพ์ คอศ.3 ซึ่งจะเป็นไฟล์นามสกุล PDF
เมื่อ คลิกที่ไอคอนพิมพ์ คอศ.3 แล้วทําการตรวจสอบข้อมูล ในPDF ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดหรือข้อมูลไม่
ถูกต้องก็กลับไปแก้ไข แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทําการ Save เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมตั้งชื่อตาม
ต้องการ เมื่อ Save เสร็จแล้ว ทําการขั้นตอนดังภาพที่ 43 เพื่อยืนยันการส่งเอกสารคอศ.3
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1 : คลิกที่ไอคอน Upload File
จะได้หน้าต่างใหม่ขึ้นมา

2: คลิกไอคอน เลือกไฟล์
เพื่อเปิดแหล่งข้อมูลที่จะ
ทําการดาวน์โหลดไฟล์

4 : เมื่อUpload เสร็จจะ
มีข้อความส่งกลับมาว่า
“ส่งรอตรวจสอบ”

3: ทําคลิกที่ไอคอน Upload เพื่อบันทึก File
ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพือ่ ยกเลิก

ภาพที่ 43 แสดงภาพการยืนยันการส่งเอกสารคอศ.3

ภาพที่ 44 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ไอคอน เลือกไฟล์และการแสดงข้อมูลประวัติการUpload
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รายละเอียดการกรอกข้อมูลแต่ละหมวดของ คอศ.3
รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดที่ 1 ของ คอศ.3

1: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดตาม
ช่องว่างต่างๆให้ครบถ้วน

2: ตรวจสอบรายวิชานี้ว่าทําการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถูกต้องหรือไม่
3: ตรวจสอบการเลือกปีการศึกษาเข้าของ
นักศึกษาเพื่อนําข้อมูลเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการมาใช้และใช้อา้ งอิงการ
เชื่อมโยงระบบ(สามารถแก้ไขข้อมูลได้)

4: ทําคลิกที่ไอคอน Upload เพื่อบันทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพือ่ ยกเลิก
ภาพที่ 45 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
หมายเหตุ ปีเข้าของนักศึกษา จะใช้ในการดึงฐานข้อมูลจากสถานประกอบการได้จะใช้เมื่อข้อมูลไม่มา
โดยการ พิมพ์ปีที่ไม่มีระบุไว้ในปฏิทินกิจกรรมที่กําหนดไว้ แล้วคลิกที่Update เสร็จ แล้วทําการพิมพ์ปีเข้าของ
นักศึกษาที่ต้องการ แล้วคลิกที่Update อีกครั้งเป็นอันเสร็จ แล้วทําการตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการ
1: คลิกที่ไอคอน New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

2: ทําคลิกที่ชอ่ งแต่ละช่องเพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลในแต่ละรายการ
ถ้าไม่ต้องการคลิกที่ไอคอน Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล

3: คลิกที่ไอคอน Save
changes เพือ่ บันทึก
แต่ถ้าคลิกที่ไอคอน
Cancel changes เพื่อ
ยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 46 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
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ทําการคลิกที่ไอคอน ลูกศร เพื่อเปิด-ปิดข้อมูลรายชื่อผูค้ วบคุมการฝึกและครูฝึก
แสดงข้อมูลหลังคลิกที่ไอคอนลูกศร

ภาพที่ 47 แสดงข้อมูลผู้ควบคุมและครูฝึกในสถานประกอบการจากการเชื่อมโยงมาจาก ส่วนของวิทยาลัย
1: คลิกที่ไอคอน New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล
3: คลิกที่ไอคอน Save
changes เพื่อบันทึก
2: ทําคลิกที่ชอ่ งแต่ละช่องเพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลในแต่ละรายการ
แต่ถ้าคลิกที่ไอคอน
ภาพที่ 76 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึCancel
กษา changes เพื่อ
ถ้าไม่ต้องการคลิกที่ไอคอน Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล
ยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 48 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
และรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ภาพที่ 49 แสดงภาพข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาจากการเชื่อมโยงจาก ส่วนของวิทยาลัย
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1: คลิกที่ไอคอน New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

2: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลแต่ละช่อง
ถ้าไม่ต้องการคลิกที่ไอคอน Delete เพื่อยกเลิก

4: คลิกที่ไอคอน Save changes
เพื่อบันทึก แต่ถ้าคลิกที่ไอคอน
Cancel changes เพื่อยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 50 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลวันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดที่ 2 ของ คอศ.3

1: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดใน
ช่องว่างต่างๆให้ครบถ้วน

2: ทําคลิกที่ไอคอน Update เพื่อบันทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพือ่ ยกเลิก

ภาพที่ 51 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ฯ

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดที่ 3 ของ คอศ.3
1: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามช่องว่างต่างๆให้ครบถ้วน

2: ทําคลิกที่ไอคอน Update เพื่อบันทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพือ่ ยกเลิก

ภาพที่ 52 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลคําอธิบายรายวิชา
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1: คลิก New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

2: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลแต่ละช่อง
ถ้าไม่ต้องการคลิก Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล
3: คลิก Save changes เพื่อบันทึก แต่ถ้าคลิก Cancel changes เพื่อยกเลิก

ภาพที่ 53 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลลักษณะงานหรือกิจกรรมของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ช่องนี้ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลจาก ลักษณะงานหรือกิจกรรมของนักศึกษาในสถานประกอบการ

1: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูล โดยคลิกที่
ช่องว่างแต่ละคอลัมน์

2: คลิกที่ Save changes เพื่อบันทึก แต่ถ้าคลิกที่ Cancel changes เพื่อยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 54 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของรายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
ช่องนี้ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลจาก ลักษณะงานหรือกิจกรรมของนักศึกษาในสถานประกอบการ

1: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูล โดยคลิกที่
ช่องว่างแต่ละคอลัมน์

2: คลิกที่ Save changes เพื่อบันทึก แต่ถ้าคลิกที่ Cancel changes เพื่อยกเลิกข้อมูล
ภาพที่ 55 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของการติดตามผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการของนักศึกษา
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ช่องนี้ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลจาก ลักษณะงานหรือกิจกรรม
ของนักศึกษาในสถานประกอบการ

1: คลิกที่ช่องว่างแล้วทําการกรอก
รายละเอียดข้อมูล

2: ทําคลิกที่ไอคอน Update เพื่อบันทึก
ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก

ภาพที่ 56 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการฝึกหรือครูฝกึ ฯ
ช่องนี้ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลจาก ลักษณะงานหรือกิจกรรม
ของนักศึกษาในสถานประกอบการ

1: คลิกที่ช่องว่างแล้วทําการกรอก
รายละเอียดข้อมูล

2: ทําคลิกที่ไอคอน Update เพื่อบันทึก
ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก

ภาพที่ 57 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ
1: คลิกที่ New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

3: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลแต่ละช่อง
ถ้าไม่ต้องการข้อมูลคลิกที่ Delete เพื่อยกเลิก
4: คลิกที่ Save changes เพื่อบันทึก แต่ถ้าคลิกที่ Cancel changes เพื่อยกเลิกข้อมูล
ภาพที่ 58 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของการเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
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1: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูล

2: ทําคลิกที่ไอคอน Update เพื่อบันทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก

ภาพที่ 59 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของสิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการฯ

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดที่ 4 ของ คอศ.3

ภาพที่ 60 แสดงภาพหลังการคลิก หมวดที่ 4 (จะมีข้อมูลการเชื่อมโยง C-mapping มาจากส่วนสถานศึกษา)

คลิกที่ไอคอนนี้

ภาพที่ 61 แสดงภาพเมื่อคลิก Collapse All Rows
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คลิกที่ไอคอนนี้

ภาพที่ 62 แสดงภาพเมื่อคลิก Expand All Rows
คลิกที่ไอคอนนี้ เพื่อนําข้อมูล C-mapping ที่มีการแก้ไขข้อมูล C-mapping ในส่วนของสถานศึกษา
ที่ไอคอนบันทึก-สาขาวิชา (หมายเหตุ เมือ่ คลิกที่ไอคอนดึงข้อมูล C-mapping แล้วข้อมูลในส่วนของ
กลยุทธ์/วิธีการสอนและกลยุทธ์/วิธีการประเมินผล ที่จัดพิมพ์ข้อมูลไว้จะหายไป)

แสดงข้อมูลที่ปรากฎเมือ่ คลิกทีไ่ อคอนลูกศร
คลิกที่ไอคอนลูกศรนี้

ภาพที่ 63 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ไอคอน ลูกศรและการคลิกที่ไอคอน ดึงข้อมูล C-mapping
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แสดงข้อมูลที่ปรากฎเมือ่ คลิกทีE่ dit
1:คลิกทีน่ ี้

ภาพที่ 64 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ Edit

คลิกที่ไอคอนลูกศรนี้

1: ทําการการคลิกทีล่ ูกศร เลือกความรับผิดชอบในรายวิชา
ที่กําหนดไว้ในคอศ.1 (C- mapping)

ภาพที่ 65 แสดงภาพการเลือกความรับผิดชอบในรายวิชาที่กําหนดไว้ในคอศ.1 (C- mapping)

1: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่องว่าง
2: คลิก Update เพื่อบันทึก ถ้าคลิก Cancel เพื่อยกเลิก

ภาพที่ 66 แสดงช่องที่ต้องทําการกรอกข้อมูลในแต่ละข้อของผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
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รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดที่ 5 ของ คอศ.3

ภาพที่ 67 แสดงช่องข้อมูลการกําหนดสถานที่ฝึก จะได้จากการเชื่อมโยงมาจาก ส่วนของวิทยาลัย

1: คลิก New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

3: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลแต่ละช่อง
2: ได้ช่องกรอกข้อมูล ถ้าไม่ต้องการคลิก Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล

4: คลิก Save changes เพือ่
บันทึก แต่ถ้าคลิก Cancel
changes เพือ่ ยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 68 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของการเตรียมนักศึกษา

1: คลิก New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

3: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลแต่ละช่อง
2: ได้ช่องกรอกข้อมูล ถ้าไม่ต้องการคลิก Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล

4: คลิก Save changes เพือ่
บันทึก แต่ถ้าคลิก Cancel
changes เพือ่ ยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 69 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของการเตรียมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นิเทศก์
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1: คลิก New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

3: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลแต่ละช่อง
2: ได้ช่องกรอกข้อมูล ถ้าไม่ต้องการคลิก Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล

4: คลิก Save changes เพือ่
บันทึก แต่ถ้าคลิก Cancel
changes เพือ่ ยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 70 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของการเตรียมผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกในสถานประกอบการ
1: คลิก New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

3: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลแต่ละช่อง
2: ได้ช่องกรอกข้อมูล ถ้าไม่ต้องการคลิก Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล

4: คลิก Save changes เพือ่
บันทึก แต่ถ้าคลิก Cancel
changes เพือ่ ยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 71 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของการบริหารจัดการความเสี่ยง
1: ช่องนี้ได้จากการเชื่อมโยงมาจาก ส่วนของวิทยาลัย

2: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูล

4: คลิก Save changes เพือ่ บันทึก แต่ถ้าคลิก Cancel changes เพื่อยกเลิกข้อมูล
ภาพที่ 72 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของแผนการนิเทศในสถานประกอบการ
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รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดที่ 6 ของ คอศ.3

1: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูล
2: คลิก Update เพื่อบันทึก ถ้าคลิก Cancel เพื่อยกเลิก
ภาพที่ 73 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของหลักเกณฑ์การประเมิน
1: คลิก New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

3: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลแต่ละช่อง
2: ได้ช่องกรอกข้อมูล ถ้าไม่ต้องการคลิก Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล

4: คลิก Save changes เพือ่
บันทึก แต่ถ้าคลิก Cancel
changes เพือ่ ยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 74 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและหรืออาจารย์นิเทศก์
1: คลิก New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

3: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลแต่ละช่อง
2: ได้ช่องกรอกข้อมูล ถ้าไม่ต้องการคลิก Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล

4: คลิก Save changes เพือ่
บันทึก แต่ถ้าคลิก Cancel
changes เพือ่ ยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 75 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
โดยผู้ควบคุมการฝึก หรือครูฝึก ต่อการประเมินนักศึกษา
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1: คลิก New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

3: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลแต่ละช่อง
2: ได้ช่องกรอกข้อมูล ถ้าไม่ต้องการคลิก Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล

4: คลิก Save changes เพือ่
บันทึก แต่ถ้าคลิก Cancel
changes เพือ่ ยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 76 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของการสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดที่ 7 ของ คอศ.3

1: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูล
2: คลิก Update เพื่อบันทึก ถ้าคลิก Cancel เพื่อยกเลิก
ภาพที่ 77 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของวัสดุและครุภัณฑ์
1: คลิกเลือก TAB ว่าข้อมูลที่ใช้เป็นแบบใด

4.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ
แล้วคลิก Save changes
เพื่อบันทึก
แต่ถ้าคลิก Cancel
changes เพือ่ ยกเลิก
ข้อมูล

2: คลิก New เพื่อเปิดช่องใส่/พิมพ์
ข้อมูลและการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อมูล
3: ถ้าคลิก Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 78 แสดงขั้นตอนการดําเนินการและการใช้ปุ่มของหมวดที่ 7
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รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดที่ 8 ของ คอศ.3

1: คลิก New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล

3: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลแต่ละช่อง
2: ได้ช่องกรอกข้อมูล ถ้าไม่ต้องการคลิก Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล

4: คลิก Save changes เพือ่
บันทึก แต่ถ้าคลิก Cancel
changes เพือ่ ยกเลิกข้อมูล

ภาพที่ 79 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของกระบวนการประเมินของรายวิชา

1: ทําการกรอกรายละเอียด
ข้อมูลในแต่ละหัวข้อ

2: คลิก Update เพื่อบันทึก ถ้าคลิก Cancel เพื่อยกเลิก
ภาพที่ 80 แสดงขั้นตอนการดําเนินการและการใช้ปุ่มของหมวดที่ 8
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