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การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ในสถานศึกษา (คอศ.4) 
วิธีการดําเนนิการใชไ้อคอน บันทึก-คอศ.4 

โดยการคลิกทีไ่อคอน บันทึก-คอศ.4 แล้วระบบจะปรากฏดังภาพที่ 81 และการดําเนินการตาม ขั้นตอน
ดัง ภาพที่ 82-85

 
 

ภาพที่ 80 ภาพเมื่อคลิกที่ไอคอน บันทึก-คอศ.4 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 81 แสดงขั้นตอนการดําเนินการที่ 1 

1: คลิกที่ไอคอน +คอศ.4 เพ่ือเปิดหน้าต่างยืนยันข้อมูลสทิธ์ิการเข้าใช้งานในรายวิชา

2: เม่ือคลิกไอคอน + คอศ.4 ทําการตรวจสอบข้อมูล รหัสวิชา ปีการศึกษา ภาคเรยีนและกรอกกลุ่มเรียน
ที่สอนเสร็จ แล้วคลิกที่ไอคอน Yes เพื่อตอบยืนยันข้อมูลการเข้าใชส้ิทธิใ์นรายวิชานี้   
ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพือ่ตอบไม่ยืนยันข้อมูลการเขา้ใชส้ิทธิใ์นรายวิชาที่ระบุไว้ 

3: คลิกที่ไอคอน แก้ไข คอศ.4 เพ่ือเข้าใช้งานในการกรอกข้อมูล
รายละเอียดของรายวิชาที่ระบุไว้ 
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ภาพที่ 82 แสดงขั้นตอนการดําเนินการที่ 2 

 

ภาพที่ 83 แสดงภาพเมื่อ คลิกที่ไอคอนพมิพ์ คอศ.4 ซึ่งจะเป็นไฟล์นามสกุล PDF 

เมื่อ คลิกที่ไอคอนพิมพ์ คอศ.4 แล้วทําการตรวจสอบข้อมูล ในPDF  ถา้มีข้อมูลผิดพลาดหรือข้อมูลไม่
ถูกต้องก็กลับไปแก้ไข แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทาํการ Save เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมต้ังช่ือตาม
ต้องการ เมื่อ Save เสร็จแลว้ ทําการขั้นตอนดังภาพที่ 84 เพ่ือยืนยันการส่งเอกสารคอศ.4 

1: เลือกคลิกไอคอนทลีะหมวด เพ่ือเข้าใช้งานในการกรอกข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาที่ระบุไว้ในแต่ละหมวด 

3: คลิกที่ไอคอน พิมพ์ คอศ.4 เพ่ือดูรายละเอียดที่ได้ทําการกรอกข้อมูลทั้งหมดที่เป็นPdf และเป็น
การส่งข้อมูลไปยังวิทยาลัยและสถาบัน 

2: ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดในแตล่ะหมวดตามช่องว่างต่างๆใหค้รบถ้วน 
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ภาพที่ 84 แสดงภาพการยืนยันการส่งเอกสารคอศ.4 

 

ภาพที่ 85 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ไอคอน เลอืกไฟล์และการแสดงข้อมูลประวัติการUpload 

 
 

1 : คลิกที่ไอคอน Upload File จะ
ได้หน้าต่างใหม่ขึ้นมา 

2: คลิกที่ไอคอน เลือกไฟล ์เพื่อ
เปิดแหลง่ข้อมูลที่จะทาํการ

ดาวน์โหลดไฟล ์

3: ทําคลิกที่ไอคอน Upload เพื่อบนัทึก File 
ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพือ่ยกเลิก 

4 : เม่ือUpload เสร็จจะ
มีข้อความสง่กลับมาว่า 

“ส่งรอตรวจสอบ” 
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รายละเอียดการกรอกข้อมูลแตล่ะหมวดของ คอศ.4 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 1 ของ คอศ.4 

 
 

ภาพที่ 86 แสดงภาพข้อมูลจากการเช่ือมโยงจาก คอศ.2 ในหมวดที่ 1 
 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 2 ของ คอศ.4 

 

 
 

ภาพที่ 87 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของตารางเปรียบเทียบกับแผนการสอนและแนวทางปรับปรุง 
 

 

4: คลิกที่ Save changes เพื่อ
บันทึก แต่ถ้าคลิกที่ Cancel 
changes เพือ่ยกเลิกข้อมูล 

2: ช่องนี้ได้จากเชื่อมโยงข้อมูลจาก คอศ.2 
หมวดที่ 5 ข้อ 1  

3: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียด

ข้อมูลทุกสปัดาห์ 

1: คลิกที่ไอคอนลูกศร เพื่อเปิดช่องพิมพข์้อมูล 
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ภาพที่ 88 แสดงขั้นตอนและคําอธิบายที่มาของข้อมูลที่ปรากฏในประสิทธิผลของ 

วิธีการสอนและทรัพยากรประกอบการสอนที่ใช้ตามแผนการสอน 
 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 3 ของ คอศ.4 

 
 
 

ภาพที่ 89 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลของจํานวนนักศึกษา 
 
 

1: คลิกที่ไอคอนลูกศร เพื่อเปิดช่อง
พิมพ์ข้อมูล 

2: ช่องนี้ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลจาก คอศ.2 
หมวดที่ 4  

5: คลิกที่ Save changes เพื่อ
บันทึก แต่ถ้าคลิกที่ Cancel 
changes เพือ่ยกเลิกข้อมูล 

4: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูล(ถ้ามี) 

3: ทําการคลิกในช่องทีเ่ลือกตอบและจะปรากฎเคร่ืองหมาย

ถูกขึ้นมาแสดงว่าท่านได้เลอืกตอบในช่องนั้น 

2: คลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก 

1: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลในแต่ละช่อง 
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ภาพที่ 90 แสดงขั้นตอนการดําเนินการด้านข้อมูลของการกระจายของระดับผลการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 91 แสดงขั้นตอนและคําอธิบายที่มาของข้อมูลที่ปรากฏในปัจจัยที่ทําให้ระดับผลการศึกษาผิดปกติ 
และความคลาดเคล่ือนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

1: ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่อง 

2: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียด

ข้อมูลในช่อง 

3: คลิกที่ Save changes เพื่อบันทึก แตถ้่าคลิกที่ Cancel changes เพื่อยกเลิกขอ้มูล 

1 : ช่องนี้ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลจาก คอศ.2 หมวดที่ 5 ข้อ 2  

1: คลิกท่ี New เพ่ือเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและ
การเพ่ิมช่องพิมพ์ข้อมูล 

3: ถ้าไม่ต้องการช่องนี้ให้คลิกท่ี Delete 
เพ่ือลบช่องข้อมูลในแถวนี้ 

ช่องนี้ โปรแกรมจะคํานวณให้อัตโนมัติ 

2: ทําการกรอกข้อมูลแต่ละเกรดและจํานวนนักศึกษาท่ีได้เกรดนั้น โดยต้อง
กรอกเกรดจากมากไปหาน้อยและรวมเป็นช่องสุดท้าย 

4: ควรทําการคลิกท่ี Save changes เพ่ือบันทึกในแต่ละ
แถว และถ้าคลิกท่ี Cancel changes เพ่ือยกเลิกข้อมูล 

2: คลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก 
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ภาพที่ 92 แสดงขั้นตอนและคําอธิบายที่มาของข้อมูลที่ปรากฏในความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้และการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 4 ของ คอศ.4 

 
 

ภาพที่ 152 แสดงภาพคร้ังแรกของประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
 

ภาพที่ 93 แสดงภาพเมื่อ คลิกที่ลูกศรของประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

2: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอก

รายละเอียดขอ้มูลในช่อง 

3: คลิกที่ Save changes เพื่อบันทึก แต่ถ้าคลิก 
ที่Cancel changes เพื่อยกเลิกข้อมูล 

1 : ช่องนี้ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูล
จาก คอศ.2 หมวดที่ 4  

1 : ช่องนี้ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลจาก 
คอศ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 4  

2: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่อง 

1:คลิกที่ไอคอนลูกศรนี ้

2: คลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก 
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ภาพที่ 94 แสดงภาพขั้นตอนเมื่อคลิกที่ลกูศรว่ามีประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรประกอบการ 
 

 
 
 

ภาพที่ 95 แสดงภาพเมื่อ คลิกที่ไอคอน Update แล้ว และดําเนินการตามข้ันตอน 
 

 
ภาพที่ 96 แสดงภาพคร้ังแรกของประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

 
ภาพที่ 97 แสดงภาพเมื่อ คลิกที่ไอคอนลูกศรของประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

 

 
 
 

ภาพที่ 98 แสดงภาพขั้นตอนเมื่อคลิกที่ลกูศรว่ามีประเด็นปัญหาด้านการบริหารและองค์กร 

2: คลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก และเปิดช่องกรอกข้อมูล 

1:เม่ือเลือกว่ามีประเด็นปญัหาด้านทรพัยากรประกอบการ

1: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่อง 

2: คลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก และเปิดช่องกรอกข้อมูล 

1:เม่ือเลือกว่ามีประเด็นปญัหาด้านทรพัยากรประกอบการ

1:คลิกที่ไอคอนลูกศรนี ้

2: คลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก 
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ภาพที่ 99 แสดงภาพเมื่อ คลิกที่ไอคอน Update แล้ว และดําเนินการตามข้ันตอน 
 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 5 ของ คอศ.4 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 100 แสดงขั้นตอนการดําเนินการด้านข้อมูลของการประเมินรายวิชา 

 
 
 

 

ภาพที่ 101 แสดงภาพขั้นตอนการดําเนินการของผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่อง 

2: คลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก 

1: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่อง 

1: คลิกที ่New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล 

 ถ้าไม่ต้องการคลิกที ่Delete เพื่อยกเลิกข้อมูล 

3: คลิกที่ Save 
changes เพือ่บันทึก 
แต่ถ้าคลิกที่ Cancel 
changes เพือ่ยกเลิก

ข้อมูล 
2: ทําการคลิกที่ช่องแต่ละชอ่งเพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลในแต่ละรายการ 

2: คลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก 
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ภาพที่ 102 แสดงภาพขั้นตอนการดําเนินการของผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลหมวดท่ี 6 ของ คอศ.4 

 
 

ภาพที่ 103 แสดงภาพขั้นตอนการดําเนินการของแผนการปรับปรุง 
 

 
 

 
ภาพที่ 104 แสดงภาพเมื่อคลิก New แล้วและดําเนินการตามข้ันตอน 

 

1: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่อง 

1: คลิกที ่New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล 

1: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่อง 

2: คลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก 

2: คลิกที ่Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที ่Cancel เพื่อยกเลิก 
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ภาพที่ 105 แสดงภาพขั้นตอนการดําเนินการของการดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 

 
 

ภาพที่ 106 แสดงภาพขั้นตอนการดําเนินการของข้อเสนอแผนการปรับปรุง 
การเรียนการสอนสําหรับภาคเรียน/ปีการศึกษาต่อไป 

 
ภาพที่ 107 แสดงภาพเมื่อคลิกที่ New แลว้และดําเนินการตามข้ันตอน 

 
 
 
 

ภาพที่ 108 แสดงขั้นตอนและคําอธิบายที่มาของข้อมูลที่ปรากฏในข้อเสนอแนะ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่อง 

1: คลิกที่ New เพื่อเปิดช่องพิมพ์ข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล 

1: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่อง 

2: คลิกที่ Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที ่Cancel เพื่อยกเลิก 

3: คลิกที่ Save changes เพื่อบันทึก แต่ถ้า
คลิกที ่Cancel changes เพื่อยกเลิกข้อมูล 

2: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอก

รายละเอียดขอ้มูลในช่อง 

1 : ช่องนี้ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลจาก 
คอศ.2 หมวดที่ 5 ข้อ 2  

2: คลิกที่ไอคอน Update เพื่อบนัทึก ถ้าคลิกที่ไอคอน Cancel เพื่อยกเลิก 
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ภาพที่ 109 แสดงภาพขั้นตอนการดําเนินการของข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 110 แสดงภาพขั้นตอนการดําเนินการสุดท้ายของคอศ.4 
 

1: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่อง 

1: ทําการคลิกที่ช่องแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่อง 

2: คลิก Update เพื่อบนัทกึ ถ้าคลิก Cancel เพื่อยกเลิก 


