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คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารหลักสตูรตามกรอบ TQF 

 

1. การเข้าใช้งานระบบ 

1.1 กำรเรียกใช้งำนระบบฯ สำมำรถเข้ำใช้งำนได้โดย 

 1.1 พิมพ์ http://academic.pcru.ac.th/webapps/tqfsystem หรือ 
 1.2 เข้ำผ่ำนหน้ำเว็บไซตส์ ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ดังภำพที่ 1 

 

ภำพที่ 1 กำรเรียกใช้งำนระบบฯ ผ่ำนเว็บไซตส์ ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน 

1.2. เมื่อคลิกเลือกเมนูระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเอกสำรหลักสูตรตำมกรอบ TQF แล้วจะปรำกฏหน้ำจอดังภำพท่ี 2 

 

ภำพที่ 2 หน้ำจอกำรเข้ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเอกสำรหลักสูตรตำมกรอบ TQF 

1 พิมพ์ Url : http://academic.pcru.ac.th 

2 เลื่อนเมำส์ชี้ที่ เลือกเมนูหลัก 

3 คลิกเลือกเมนู ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเอกสำร

หลักสูตรตำมกรอบ TQF 

2 พิมพ์ Password 

1 พิมพ์ Username 

3 คลิกปุ่ม LOGIN 

http://academic.pcru.ac.th/webapps/tqfsystem


ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบูรณ์ | 2 

1.3. เมื่อคลิกปุ่ม LOGIN เข้ำระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้ำจอดังภำพที่ 3  

 

ภำพที่ 3 หน้ำจอกำรเข้ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเอกสำรหลักสูตรตำมกรอบ TQF 

  

1 เมนูกำรใช้งำน  

2 ข้อมูลแจ้งก ำหนดกำรส่งเอกสำร มคอ.  
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2. การส่งไฟลเ์อกสาร มคอ. 
 

2.1. เมนูส ำหรบักำรจดัส่ง มคอ. 3|4, 5|6 จะแสดงดังภำพท่ี 4 

 

ภำพที่ 4 หน้ำจอเมนูกำรจดัส่ง มคอ. 3|4, 5|6 

2.1.1. เมื่อคลิกปุ่ม ตกลง เพื่อแสดงข้อมูลรำยวิชำส ำหรับจัดส่งเอกสำร มคอ. 3|4 , 5|6 แล้วจะแสดงข้อมูลรำยวิชำดังภำพท่ี 5 

 
 

ภำพที่ 5 หน้ำจอแสดงข้อมูลรำยวชิำส ำหรับจดัส่งเอกสำร มคอ. 3|4 , 5|6 

 

 

  

ที่ปุ่ม + สำมำรถคลิกเพ่ือดูข้อมูลอำจำรย์ผู้สอนได้เพ่ือติดตำม

เอกสำรส ำหรับจัดส่ง 

1. เลือกปีกำรศึกษำ 

2. เลือกภำคกำรศึกษำ 

3. เลือกคณะ หลักสูตร สำขำวิชำ หรือเลือก

ทั้งหมด 

4. คลิกปุ่ม ตกลง 
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2.1.2. กำรค้นหำรำยวิชำสำมำรถค้นหำรำยวิชำที่ต้องกำรจดัส่งได้ ดังภำพท่ี 6 

 
 

ภำพที่ 6 หน้ำจอแสดงกำรค้นหำข้อมูลรำยวิชำ 

 

2.1.3. เมื่อคลิกปุ่มส่งข้อมลู จะแสดงข้อมูลรำยวิชำนั้นเพื่อท ำกำรแนบไฟล์เอกสำร มคอ. ที่ต้องกำรส่ง ดังภำพท่ี 7 

 

ภำพที่ 7 หน้ำจอแสดงข้ันตอนกำรอัพโหลดไฟล์เพื่อจัดส่งเอกสำร มคอ. 

 

  

1. พิมพ์รหัสวิชำ/ชื่อวิชำที่ต้องกำรค้นหำเพื่อจัดส่งเอกสำร 

2. รำยวิชำจะแสดงข้อมูลตำมกำรพิมพ์ในช่องค้นหำ 

3. คลิกที่ไอคอน เพ่ือส่งไฟล์เอกสำรในรำยวิชำนั้น 

1. แสดงข้อมูลรำยวิชำที่ต้องกำรส่งเอกสำร มคอ. 

2. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องกำรอัพโหลดไฟล์ 

(.pdf เท่ำนั้น) 
3. คลิกปุ่มบันทึก 
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2.1.4. ข้ันตอนกำรอัพโหลดไฟล์เรยีบร้อยระบบจะแสดงสถำนะแจ้งให้ทรำบดังภำพท่ี 8 

 

ภำพที่ 8 หน้ำจอแสดงสถำนกำรสง่ไฟล์เอกสำรเรียบร้อยแล้ว 

2.1.5. เมื่อบันทึกกำรส่งไฟลเ์อกสำร มคอ. เรยีบร้อยแล้วท่ีข้อมูลรำยวิชำจะปรำกฏสัญลักษณ์ดังภำพที่ 9 เพื่อรอกำรยืนยันกำรส่ง

ไฟล์เอกสำรจำกเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำคณะทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรยืนยันกำรส่งไฟล์เอกสำร มคอ. (สัญลักษณ์ตำ่งๆ จะอธิบำยไว้ท่ี

ภำคผนวก) 

 

ภำพที่ 9 หน้ำจอแสดงรำยวิชำท่ีมกีำรส่งไฟล์เรยีบร้อยแล้ว รอกำรยนืยันฯ 

  

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำคณะ คลิกยืนยันกำรส่งไฟล์เอกสำร มคอ. 
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2.1.6. เมื่อคลิกปุ่มยืนยันกำรส่งไฟล์เอกสำรระบบจะแจ้งยืนยันกำรสง่อีกครั้งเพื่อสอบถำมควำมแน่ใจ เพรำะเมื่อยืนยันแล้วผู้ส่งไฟล์

เอกสำรจะไม่สำมำรถอัพโหลดไฟล์เพื่อแก้ไขข้อมลูใหม่ได้ ดังภำพท่ี 10 

 

ภำพที่ 10 หน้ำจอแสดงกำรยืนยันส่งไฟล์เอกสำร มคอ. 

 

2.1.7. เมื่อยืนยันกำรส่งไฟล์เรียบร้อยแล้วรำยวิชำนั้นสถำนะจะแจ้งว่ำมีกำรยืนยันข้อมลูแล้ว ดังภำพที่ 11 

 

ภำพที่ 11 หน้ำจอแสดงกำรยืนยันส่งไฟล์เอกสำร มคอ. โดยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำคณะ เรียบร้อยแล้ว 

 

  

สถำนะยืนยันข้อมูลแล้ว 
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2.2. เมนูส ำหรบักำรจดัส่ง มคอ. 7 จะแสดงดังภำพท่ี 12 

 

 

ภำพที่ 12 หน้ำจอเมนูกำรจัดส่ง มคอ. 7 

2.2.1. เมื่อคลิกปุ่ม ตกลง เพื่อแสดงข้อมูลหลักสูตรส ำหรับจดัส่งเอกสำร มคอ. 7 แล้วจะแสดงข้อมูลดังภำพท่ี 13 

 

ภำพที่ 13 หน้ำจอแสดงข้อมูลหลกัสูตรส ำหรับจัดส่งเอกสำร มคอ. 7 

 

 

  

1. เลือกปีกำรศึกษำ 

2. เลือกคณะ หลักสูตร สำขำวิชำ หรือเลือก

ทั้งหมด 

3. คลิกปุ่ม ตกลง 

1. พิมพ์ชื่อหลักสูตรที่ต้องกำรค้นหำเพื่อจัดส่งเอกสำร 

2. ข้อมูลหลักสูตรจะแสดงข้อมูลตำมกำรพิมพ์ในช่องค้นหำ 

3. คลิกท่ีสัญลักษณ์นี้ เพ่ือส่งไฟล์เอกสำรในหลักสูตรนั้น 
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2.2.2. เมื่อคลิกปุ่มส่งข้อมลู จะแสดงข้อมูลหลักสูตนั้นเพื่อท ำกำรแนบไฟล์เอกสำร มคอ.7 ท่ีต้องกำรสง่ ดังภำพที่ 14 

 

ภำพที่ 14 หน้ำจอแสดงขั้นตอนกำรอัพโหลดไฟล์เพ่ือจัดส่งเอกสำร มคอ. 7 

 

2.2.3. ข้ันตอนกำรอัพโหลดไฟล์เรยีบร้อยระบบจะแสดงสถำนะแจ้งให้ทรำบดังภำพท่ี 15 

 

 ภำพที่ 15 หน้ำจอแสดงสถำนกำรส่งไฟล์เอกสำรเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แสดงข้อมูลหลักสูตรที่ต้องกำรส่งเอกสำร มคอ. 7 

2. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องกำรอัพโหลดไฟล์ 

(.pdf เท่ำนั้น) 3. คลิกปุ่มบันทึก 
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2.2.4. เมื่อบันทึกกำรส่งไฟลเ์อกสำร มคอ.7 เรียบร้อยแล้ว ข้อมลูหลักสูตรจะปรำกฏสัญลักษณด์ังภำพท่ี 16 เพื่อรอกำรยืนยันกำร

ส่งไฟล์เอกสำรจำกเจ้ำหนำ้ที่ประจ ำคณะทีไ่ด้รบัมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรยืนยันกำรส่งไฟล์เอกสำร มคอ. 7 (สัญลักษณ์ต่ำงๆ จะอธิบำยไว้ที่

ภำคผนวก) 

 

ภำพที่ 16 หน้ำจอแสดงหลักสูตรที่มีกำรส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว และแสดงสถำนะ รอยืนยัน 

2.2.5. เมื่อคลิกปุ่มยืนยันกำรส่งไฟล์เอกสำรระบบจะแจ้งยืนยันกำรสง่อีกครั้งเพื่อสอบถำมควำมแน่ใจ เพรำะเมื่อยืนยันแล้วผู้ส่งไฟล์

เอกสำรจะไม่สำมำรถอัพโหลดไฟล์เพื่อแก้ไขข้อมลูใหม่ได้ ดังภำพท่ี 17 

 

ภำพที่ 17 หน้ำจอแสดงกำรยืนยันส่งไฟล์เอกสำร มคอ. 7 



ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบูรณ์ | 10 

2.2.6. เมื่อยืนยันกำรสง่ไฟล์เรียบร้อยแล้วรำยวิชำนั้นสถำนะจะแจ้งว่ำมีกำรยืนยันข้อมลูแล้ว ดังภำพที่ 18 

 

ภำพที่ 18 หน้ำจอแสดงกำรยืนยันส่งไฟล์เอกสำร มคอ.7 เรียบร้อยแล้ว 
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3. การดูรายงานสถติิการส่งไฟล์เอกสาร มคอ. 
3.1. รำยงำนสถิติกำรส่ง มคอ. 3|4, 5|6 จะแสดงดังภำพท่ี 19 
 

 

ภำพที่ 19 หน้ำจอแสดงกำรดูข้อมลูกำรส่งไฟล์ มคอ. 3|4, 5|6 

3.1.1. เมื่อคลิกปุ่มตกลง จะแสดงข้อมูลจ ำนวนรำยวิชำ และจ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรส่งไฟล์ ดังภำพท่ี 20 

 

ภำพที่ 20 หน้ำจอแสดงจ ำนวนรำยวิชำ และจ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรส่งไฟล์ มคอ. 3|4, 5|6 

 

 

1. เลือกปีกำรศึกษำ 

2. เลือกภำคกำรศึกษำ 

3. คลิกปุ่ม ตกลง 

คลิกที่ชื่อคณะจะแสดงข้อมูลจ ำนวนรำยวิชำแยกตำมหลักสูตร 
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3.1.2. เมื่อคลิกท่ีช่ือคณะของแต่ละคณะ จะแสดงข้อมูลจ ำนวนรำยวิชำ และจ ำนวนรำยวิชำท่ีมีกำรสง่ไฟล์ มคอ. 3|4, 5|6 แยก

ข้อมูลตำมหลักสูตร ดังภำพท่ี 21 

 

ภำพที่ 21 หน้ำจอแสดงจ ำนวนรำยวิชำ และจ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรส่งไฟล์ มคอ. 3|4, 5|6 แยกข้อมูลตำมหลักสูตร 

 

3.2. รำยงำนสถิติกำรส่ง มคอ. 7 จะแสดงดังภำพท่ี 22 
 

 

ภำพที่ 22 หน้ำจอแสดงกำรดูข้อมลูกำรส่งไฟล์ มคอ. 7 

  

1. เลือกปีกำรศึกษำ 

2. คลิกปุ่ม ตกลง 
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3.2.1. เมื่อคลิกปุ่มตกลง จะแสดงข้อมูลจ ำนวนหลักสูตร และจ ำนวนหลักสตูรที่มีกำรส่งไฟล์ มคอ. 7 ดังภำพที่ 23 

 

ภำพที่ 23 หน้ำจอแสดงจ ำนวนหลักสูตร และจ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรส่งไฟล์ มคอ. 7 

3.2.2. เมื่อคลิกที่ช่ือคณะของแต่ละคณะ ข้อมลูหลักสตูรที่มีกำรส่งไฟล์ มคอ. 7 ภำพที่ 24 

 

ภำพที่ 24 หน้ำจอแสดงหลักสูตรที่มีกำรส่งไฟล์ มคอ. 7 

คลิกท่ีชื่อคณะจะแสดงข้อมูลตำมหลักสูตร 
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4. การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

4.1. คลิกท่ีเมนูเปลี่ยนรหสัผ่ำน ดงัภำพที่ 25 

 

ภำพที่ 25 หน้ำจอแสดงกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน 

 

4.2. กรอกข้อมูลรหสัผ่ำนใหม่ทีต่อ้งกำร ดังภำพท่ี 26 

 

ภำพที่ 26 หน้ำจอกรอกรหัสผ่ำนใหม ่

 

  

คลิกท่ีเมนูเปลี่ยนรหัสผ่ำน 

1. ป้อนรหัสผ่ำนใหม่ 

2. ยืนยันรหัสผ่ำนใหม่ 3. คลิกปุ่มบันทึก 
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4.3. เมื่อคลิกปุ่มบันทึก กรณีเปลี่ยนรหัสผ่ำนส ำเร็จระบบจะแสดง ดงัภำพที่ 27 และออกจำกระบบเพือ่น login ใหม ่

 

ภำพที่ 27 หน้ำจอแสดงบันทึกรหสัผ่ำนส ำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

  



ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบูรณ์ | 16 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


