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ผู้ใช้งานในระบบ 
 การใชง้านจะแบ่งตามสิทธ์ิบทบาทของผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1) อาจารย์ และตัวแทน (Lecturer/Agent) 
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา และผูท่ี้ได้รับสิทธ์ิให้เป็นตัวแทนในการจัดท ารายงานรายละเอียด

รายวิชาและรายงานผลด าเนินการวิชานั้น ๆ โดยสามารถ 
▪ จดัท ารายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ เฉพาะตอนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
▪ ส าเนาขอ้มูลรายวิชาในตอน ท่ีเคยมีการจดัท ารายงานไวแ้ลว้ เพื่อเป็นขอ้มูลตั้งตน้ในการจดัท า

รายงาน ใหก้บัตอนท่ีก าลงัจดัท าได ้
▪ แสดง และพิมพ ์รายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ ตอนท่ีไดรั้บมอบหมายได ้
▪ ส่งรายงาน รายละเอียดรายวิชาใหป้ระธานหลกัสูตรตรวจสอบ และส่งรายงานผลด าเนินการ ให้

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตรวจสอบ 
▪ ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการเก่ียวกบัรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ 

 
2) ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร (Endorse)  

 ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร คือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานผลด าเนินการใน
หลกัสูตรท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยสามารถ 

▪ สามารถติดตามความกา้วหนา้เก่ียวกบัรายงานผลด าเนินการของหลกัสูตร  
▪ ตรวจสอบพิจารณา/ใหค้วามคิดเห็นรายงานผลด าเนินการ ท่ีอาจารยห์รือตวัแทนส่งมา 

o กรณีผา่นการพิจารณา ส่งต่อใหก้บัประธานหลกัสูตร 
o กรณีไม่ผา่นการพิจารณา ส่งกลบัไปยงัอาจารยห์รือตวัแทน 

▪ พิจารณา/ใหค้วามคิดเห็นรายงานผลด าเนินการ ท่ีประธานหลกัสูตรใหค้วามเห็นวา่ ตอ้งแกไ้ข 
o ส่งใหอ้าจารย ์หรือตวัแทน แกไ้ขรายงาน แลว้ส่งมาใหม่ 

▪ ส าม า ร ถ เลื อ ก รั บ ห รื อ ไ ม่ รั บ  E-Mail แ จ้ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด วิ ช า ท่ี ร อ พิ จ า ร ณ า ไ ด ้ 
หมายเหตุ : ระบบจะมีการส่ง E-Mail วนัละ 1 คร้ัง เวลาเท่ียงคืนของทุกวนั กรณีท่ีมีมากกว่า 1 
รายวิชาท่ีส่งหาผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ระบบจะรวมเป็น E-Mail เพียงฉบบัเดียวเท่านั้น 
 

3) ประธานหลกัสูตร (Curriculum President) 
ประธานหลกัสูตร คือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานรายละเอียดรายวิชา

และรายงานผลด าเนินการ ในหลกัสูตรท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยสามารถ 
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▪ สามารถติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการเก่ียวกบัรายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผล
ด าเนินการของหลกัสูตร  

▪ ตรวจสอบพิจารณา/ให้ความคิดเห็นรายละเอียดรายวิชาท่ีอาจารย์หรือตัวแทนส่งมา และ
รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็น รายงานผลด าเนินการ ท่ีผ่านการพิจารณาจากผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรแลว้ 

1. กรณีผา่นการพิจารณา ส่งต่อใหก้บัผูบ้ริหารสูงสุดคณะ 
2. กรณีไม่ผา่นการพิจารณา ส่งกลบัไปยงัอาจารยห์รือตวัแทน สามารถแกไ้ขไดท้นัที 

▪ ส าม า ร ถ เลื อ ก รั บ ห รื อ ไ ม่ รั บ  E-Mail แ จ้ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด วิ ช า ท่ี ร อ พิ จ า ร ณ า ไ ด ้ 
หมายเหตุ : ระบบจะมีการส่ง E-Mail วนัละ 1 คร้ัง เวลาเท่ียงคืนของทุกวนั กรณีท่ีมีมากกว่า 1 
รายวิชาท่ีส่งหาประธานหลกัสูตร ระบบจะรวมเป็น E-Mail เพยีงฉบบัเดียวเท่านั้น 
 

4) ผู้อนุมัติระดับคณะ (Faculty Submitter) 
ผูบ้ริหารสูงสุดคณะ คือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในการยนืยนั รับทราบรายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงาน

ผลด าเนินการภายใตส้ังกดัของคณะ โดยสามารถ 
▪ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการเก่ียวกับรายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผล

ด าเนินการของคณะ  
▪ รับทราบ พิจารณา และใหค้วามเห็นรายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการท่ีผา่น

การพิจารณาจากประธานหลกัสูตรแลว้ 
o กรณียนืยนัรับทราบ ถือวา่รายงานน้ีผา่นการอนุมติัสูงสุดแลว้ 
o กรณียนืยนั ไม่ยอมรับ(ใหแ้กไ้ข) อาจารย/์ตวัแทนสามารถแกไ้ขไดท้นัที  

▪ ส าม า ร ถ เลื อ ก รั บ ห รื อ ไ ม่ รั บ  E-Mail แ จ้ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด วิ ช า ท่ี ร อ พิ จ า ร ณ า ไ ด ้ 
หมายเหตุ : ระบบจะมีการส่ง E-Mail วนัละ 1 คร้ัง เวลาเท่ียงคืนของทุกวนั กรณีท่ีมีมากกว่า 1 
รายวิชาท่ีส่งหาผูอ้นุมติัระดบัคณะ ระบบจะรวมเป็น E-Mail เพียงฉบบัเดียวเท่านั้น 
 

5) เจ้าหน้าที่ระดับคณะ/ภาควิชา (Faculty Staff/Department Staff) 
เจา้หนา้ท่ีระดบัคณะภาควิชา คือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในการเตรียมขอ้มูลพื้นฐาน ส าหรับการจดัท ารายงาน

รายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ ภายใตส้ังกดัของคณะหรือภาควิชาโดยสามารถ 
▪ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการเก่ียวกับรายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผล

ด าเนินการของคณะ  
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▪ เตรียมขอ้มูล 
o ขอ้มูลโครงสร้างหลกัสูตร  
o ขอ้มูลรายวิชา 
o ขอ้มูลผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

▪ กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
▪ จดัการรายช่ือผูท้  าหนา้ท่ีประธานหลกัสูตร 
▪ จดัการรายช่ือผูท้  าหนา้ท่ีผูบ้ริหารคณะสูงสุด 

 
6) เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา (Education Service Officer) 

ผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในควบคุมติดตามการจดัท ารายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการของ
ทุกหลกัสูตรโดยสามารถ 

▪ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการเก่ียวกับรายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผล
ด าเนินการ ของหลกัสูตรทุกระดบัการศึกษา  

▪ แสดง และพิมพร์ายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ ทุกระดบัการศึกษา 
 

7) ผู้จัดการคณะ (Faculty Administrator)  
ผูจ้ดัการคณะ คือเจา้หนา้ท่ีคณะผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในบริหารจดัการของทั้งคณะ ท าหนา้ท่ี 
▪ จดัการบญัชีผูใ้ชง้านระบบของคณะ  ลงในบทบาทต่าง ๆ ดงัน้ี 

o Curriculum President 
o Department Staff 
o Faculty Staff 
o Agent 
o Faculty Submitter 
o Endorse 

การเข้าสู่ระบบ 
1. เขา้สู่ระบบผา่นทางเวบ็ไซต ์ 

▪ วิทยาเขตหาดใหญ่ : https://course.psu.ac.th  
▪ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี : https://course.surat.psu.ac.th  

https://course.psu.ac.th/
https://course.surat.psu.ac.th/
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▪ วิทยาเขตภูเก็ต : https://course.phuket.psu.ac.th  
▪ วิทยาเขตตรัง : https://course.trang.psu.ac.th  
▪ วิทยาเขตปัตตานี : https://course.pn.psu.ac.th  

 
จากนั้นจะปรากฏหนา้จอส าหรับเขา้สู่ระบบ  

 

 
รูปท่ี 1 แสดงตวัอยา่งหนา้จอส าหรับเขา้สู่ระบบ 

 

2. ผูใ้ช้สามารถเขา้สู่ระบบโดยใช้ PSU Passport ของตนเองเท่านั้น หากไม่สามารถเขา้ใช้งานได้ กรุณา
ติดต่อผูดู้แลระบบเพื่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 

3. หากต้องการสิทธ์ิเข้าใช้งานระบบในส่วนต่างๆ  ท่ีตนเองรับผิดชอบ กรุณาติดต่อผูดู้แลระบบเพื่อ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม  

4. หลงัจากเขา้สู่ระบบแลว้ จะพบกบัหนา้จอแสดงเมนูขอ้มูลส่วนตวั (Profile) ประกอบดว้ย  

https://course.phuket.psu.ac.th/
https://course.trang.psu.ac.th/
https://course.pn.psu.ac.th/
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รูปท่ี 2 แสดงตวัอยา่งหนา้ Profile ส าหรับเจา้หนา้ท่ีคณะ / ภาควิชา 

Profile 
ส าหรับหนา้ Profile เจา้หนา้ท่ีคณะ / เจา้หนา้ท่ีภาควิชา จากรูปขา้งตน้จะแสดงรายละเอียดขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลตามระบบ DSS 
แสดงขอ้มูลส่วนตวั และสังกดัของผูใ้ชง้านระบบ  

▪ ช่ือ-นามสกุล (Full Name) : แสดงช่ือและนามสกุล ของผูใ้ชง้าน 
▪ ภาควิชา, คณะ, วิทยาเขต (Department, Faculty, Campus) : แสดงคณะท่ีผูใ้ชง้านสังกดั 
▪ E-Mail : แสดง E-Mail ของผูใ้ชง้าน 

2) ขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ 
เป็นส่วนส าหรับแสดงระดบัสิทธ์ิและคณะทั้งหมด ท่ีผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิและสามารถด าเนินการได ้

▪ E-Mail Notifications : E-Mail ในการแจ้งเตือน เลือก "Yes" หมายถึงเลือกรับ E-Mail 
แจ้งเตือนให้พิจารณา หรือแจ้งผลพิจารณารายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผล
ด าเนินการ หากไม่ตอ้งการรับ E-Mail แจง้เตือนใหเ้ลือก "No" 



10 
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▪ สิทธิ์ ท้ังหมดท่ีผู้ใช้สามารถด าเนินการได้ (List All Roles) : แสดงสิทธ์ิทั้ งหมดท่ีผูใ้ช้
สามารถด าเนินการได ้

▪ เลือกสิทธิ์ เข้าใช้งาน (Roles) : ส าหรับกรณีผูใ้ช้มีสิทธ์ิท่ีสามารถด าเนินการได้มากกว่า 1 
สิทธ์ิ ผูใ้ชส้ามารถเลือกสิทธ์ิท่ีตอ้งการไดจ้ากลิสรายการ ก่อนคลิกปุ่ ม “click to process” 

▪ คณะท่ีสามารถเข้าใช้งาน (List All Faculty) : แสดงรายการคณะทั้ งหมดท่ีผูใ้ช้มีสิทธ์ิ
ด าเนินการ 

▪ เลือกคณะ (Faculty) : แสดงลิสรายการคณะทั้งหมดท่ีผูใ้ชมี้สิทธ์ิด าเนินการ ผูใ้ชส้ามารถ
เลือกคณะท่ีตอ้งการด าเนินการไดจ้ากลิสรายการ ก่อนคลิกปุ่ ม “click to process” 

▪ เลือกรูปแบบขอ้มูล รายงานรายละเอียดรายวิชา(Plan) หรือ รายงานผลด าเนินการ(Result) 
หมายเหตุ : ส าหรับรายการ “เลือกคณะ” หากผูใ้ช้มีสิทธ์ิเขา้ใช้งานในคณะท่ีตรงกบัต้น
สังกดัเพียงคณะเดียว รายการขอ้มูลดงักล่าวจะไม่แสดง 
 

 
รูปท่ี 3 แสดงตวัอยา่งหนา้ Dashboard ส าหรับเจา้หนา้ท่ีคณะ / เจา้หนา้ท่ีภาควิชา 

Dashboard 
ส าหรับหนา้ Dashboard เจา้หนา้ท่ีคณะ / เจา้หนา้ท่ีภาควิชา จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ ส่วน

แสดงหลกัสูตร ส่วนแสดงสถานะรายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ และส่วนคน้หา ดงัน้ี 
1. ส่วนแสดงหลกัสูตร 

เป็นส่วนแสดงรายการหลกัสูตรทั้งหมด ท่ีอยูภ่ายในคณะท่ีผูใ้ชเ้ลือกด าเนินการ 
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2. ส่วนค้นหา 
ผูใ้ชส้ามารถคน้หาเฉพาะรายวิชาท่ีอยูใ่น คณะท่ีผูใ้ชส้ังกดัเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 
1) ไม่ระบุเง่ือนไข : ระบบแสดงรายวิชาทั้งหมด 
2) ระบุเง่ือนไข : เง่ือนไขท่ีใชใ้นการคน้หา คือ รหสัวิชาหรือช่ือวิชาภาษาองักฤษ ซ่ึงสามารถระบุเพียง

บางส่วนของขอ้มูลดงักล่าวได ้จากนั้นคลิกปุ่ ม “Search” ระบบจะแสดงผลการคน้หาตามเง่ือนไขท่ี
ระบุและตามเทอม/ปี ท่ีเลือกโดย ระบบจะแสดงผลขอ้มูลดงัน้ี 

 
รูปท่ี 4 แสดงตวัอยา่งหนา้จอผลการคน้หา 

3. ส่วนแสดงสถานะรายงาน  
เป็นส่วนแสดงสถานะรายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ ท่ีอยู่ภายในคณะท่ีผูใ้ช้

เลือกด าเนินการผูใ้ช้สามารถเลือกแสดงผลได ้2 รูปแบบ คือ มุมมองกราฟ (Graph View) และมุมมอง
ตาราง (Table View) โดยการแสดงขอ้มูลจะแบ่งตามสถานะของรายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงาน
ผลด าเนินการ ทั้งหมด 7 สถานะ ดงัน้ี 
1) Not Start : แสดงจ านวนรายวิชาท่ียงัไม่เคยมีการจดัท ารายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผล

ด าเนินการ  
2) Composing : แสดงจ านวนรายวิชาท่ีอยูร่ะหวา่งจดัท า (ยงัไม่เคยมีการส่งรายงานมาก่อน)  
3) Waiting (CP) : จ านวนรายงานท่ีส่งไปยังประธานหลักสูตรและรอการอนุมัติจากประธาน

หลกัสูตร  
4) Returned (CP) : จ านวนรายงานท่ีไม่ผา่นการอนุมติัจากประธานหลกัสูตร  
5) Passed (CP) : จ านวนรายงานท่ีผา่นการอนุมติัจากประธานหลกัสูตร 
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6) Returned (FS) : จ านวนรายงานท่ีไม่ผา่นการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัคณะ  
7) Passed (FS) : จ านวนรายงานท่ีผ่านการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัคณะ(ถือว่ารายงานฉบบันั้น เสร็จ

สมบูรณ์)  
 

การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
 เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีคณะ หรือเจ้าหน้าท่ีภาควิชา จะมีหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการในการจดัเตรียมข้อมูล
พื้นฐานก่อนท่ีจะเปิดระบบให้อาจารย์เข้ามาด าเนินการจัดท ารายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผล
ด าเนินการผ่านระบบ ดงันั้น ในเมนูจดัการขอ้มูลพื้นฐานก็จะประกอบดว้ยเมนูย่อยท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวก
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 

▪ รายวิชาท่ีตอ้งการรายงาน Course Spec. 
▪ จดัการขอ้มูลหลกัสูตร 
▪ จดัการขอ้มูลรายวิชา 
▪ ผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ 

1. รายวิชาที่ต้องรายงาน Course Spec. 
 เป็นเมนูส าหรับให้เจา้หน้าท่ีเตรียมขอ้มูลรายวิชาท่ีตอ้งการรายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผล
ด าเนินการ เพื่อจะได้น าเข้ารายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ ตอน อาจารย์ผูส้อน เป็นต้น ในเมนู "น าเข้า
รายวิชา" ต่อไป ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดย คลิกเลือกเมนู “รายวิชาท่ีต้องรายงาน Course Spec.” ระบบ
จะแสดงตวัอยา่งหนา้จอดงัรูป 

 
รูปท่ี 5 แสดงตวัอยา่งหนา้จอเมนูรายวิชาท่ีตอ้งการน าเขา้ 
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▪ การเพิม่รายวิชา 
กดปุ่ ม “เพิม่รายวิชา” เพื่อเพิ่มรายวิชาตอ้งตอ้งการรายงาน จากนั้นด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ระบุเง่ือนไขรายวิชาท่ีตอ้งการคน้หา จากนั้นคลิกปุ่ ม “ค้นหา” 
2. คลิกสัญลกัษณ์ “เพิม่” หลงัรายวิชาท่ีตอ้งการเพิ่มเขา้สู่เมนูรายวิชาท่ีตอ้งรายงาน 

 
รูปท่ี 6 แสดงตวัอยา่งหนา้จอคน้หารายวิชาท่ีตอ้งการรายงาน 

 
▪  การลบรายวิชา 

จากรูปท่ี 5 คลิกปุ่ ม “ลบ” หลงัรายวิชาท่ีไม่ตอ้งการรายงานผลออกจากเมนูดงักล่าว เพื่อท่ีเม่ือเจา้หนา้ท่ี
ด าเนินการน าเขา้รายวิชาจากกองทะเบียน รายวิชาดงักล่าวจะไม่ถูก Import เขา้มาในระบบ  

2. จดัการข้อมูลหลกัสูตร 
จดัการขอ้มูลหลกัสูตรภายในคณะท่ีตนเองมีสิทธ์ิด าเนินการ เช่น สร้างขอ้มูลหลกัสูตร เพิ่ม/ลบ/แกไ้ข 

โครงสร้างภายในของหลกัสูตร หรือขอ้มูลหมวดวิชา เพิ่ม/ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลประธานหลกัสูตร เป็นตน้  

 
รูปท่ี 7 แสดงตวัอยา่งหนา้จอจดัการขอ้มูลหลกัสูตร 
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2.1. การสร้างข้อมูลหลกัสูตรใหม่ 

ผูใ้ช้สามารถด าเนินการสร้างข้อมูลหลักสูตรใหม่ ได้โดยคลิกเลือกปุ่ ม “สร้างข้อมูลหลักสูตรใหม่” 
จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างส าหรับสร้างขอ้มูลหลกัสูตร ดงัรูป 

 
รูปท่ี 8 แสดงตวัอยา่งหนา้จอส าหรับสร้างขอ้มูลหลกัสูตร 

จากรูปใหผู้ใ้ชเ้ลือกระบุรายละเอียดขอ้มูลหลกัสูตรใหม่ท่ีตอ้งการสร้าง ดงัน้ี 
▪ เจ้าของหลักสูตร : ให้ผูใ้ช้คลิกเลือกขอ้ความ “เลือก” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าลิสรายการ

ขอ้มูลเจา้ของหลกัสูตร ภายในคณะท่ีผูใ้ชเ้ลือกด าเนินการทั้งหมด ให้ผูใ้ชค้ลิกเลือกบนรายการ
เจา้ของหลกัสูตรท่ีตอ้งการ 

▪ ประเภทหลักสูตร : เลือกรายการประเภทหลกัสูตรจากลิสรายการในระบบ โดยจะมีทั้งหมด 2 
ประเภท ดงัน้ี 
o หลกัสูตรใหม่ 
o หลกัสูตรปรับปรุง 

▪ ปี พ.ศ. : ใหผู้ใ้ชร้ะบุ ปีพ.ศ. ของหลกัสูตร โดยตอ้งเป็นตวัเลข 4 ตวั เช่น 2556 เป็นตน้ 
▪ ช่ือปริญญา : เลือกรายการช่ือปริญญาจากลิสรายการในระบบ 
▪ สาขาวิชา : เลือกสาขาวิชาท่ีหลกัสูตรสังกดั 
▪ ระดับการศึกษา : เลือกระดบัการศึกษา โดยระบบจะแสดงระดบัการศึกษาท่ีมีทั้งหมดในระบบ 

เม่ือผูใ้ช้ด าเนินการระบุรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ ม “บันทึก” หากตอ้งการ
ยืนยนัการสร้างข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่ระบบ หรือคลิกปุ่ ม “ยกเลิก” หากต้องการยกเลิกการ
ด าเนินการทั้งหมดในขา้งตน้ 
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2.2. จัดการข้อมูลโครงสร้างหลกัสูตร 

ผูใ้ช้สามารถด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลโครงสร้างหลกัสูตร เพิ่ม ลบ รายวิชาภายในหลกัสูตร และเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลประธานหลักสูตรหรือผูร่้วมรับผิดชอบหลักสูตรได้ คลิกเลือกสัญลักษณ์ในช่อง 
“โครงสร้าง” ในรายการหลกัสูตรท่ีผูใ้ชต้อ้งการด าเนินการ จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูป 

 

 
 

รูปท่ี 9 แสดงตวัอยา่งหนา้จอจดัการขอ้มูลโครงสร้างหลกัสูตร 
 

แถบเมนูส าหรับจัดการข้อมูลหลกัสูตร 
เป็นส่วนส าหรับให้ผูใ้ช้เขา้ไปด าเนินการจัดการขอ้มูลรายละเอียดโครงสร้างหลกัสูตร รายวิชา และ
ขอ้มูลประธานหลกัสูตร ของแต่ละหลกัสูตร โดยประกอบดว้ย 5 แถบเมนู ดงัน้ี 

▪ โครงสร้างหลกัสูตร 
แสดงรายการหมวดวิชาภายในหลกัสูตร และปุ่ มส าหรับด าเนินการ เพิ่ม ลบ ขอ้มูลหมวดวิชา 
การเพิม่หมวดวิชาเข้าหลกัสูตร 
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รูปท่ี 10 แสดงตวัอยา่งหนา้จอหลงัคลิกปุ่ ม "เพ่ิมหมวดวิชา" 

จากรูปท่ี 10 คลิกเลือกสัญลกัษณ์  หลงัปุ่ ม “เพิ่มหมวดวิชา” เลือกรายการเมนู “น าเข้าหมวด
วิชา” จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างใหผู้ใ้ชเ้ลือกหมวดวิชาท่ีตอ้งการน าเขา้สู่หลกัสูตรดงักล่าว  

 
รูปท่ี 11 แสดงตวัอยา่งหนา้จอหลงัคลิกเลือกปุ่ ม "น าเขา้หมวดวิชา" 

คลิกเลือก  หน้ารายการหมวดวิชาท่ีตอ้งการน าเขา้หลกัสูตร (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) 
หลงัจากผูใ้ช้คลิกเลือกรายการหมวดวิชาเรียบร้อยแลว้ ปุ่ ม “บันทึก” จะ Enable ให้สามารถ
ด าเนินการได ้หากผูใ้ชต้อ้งการยืนยนัการน าเขา้หมวดวิชาดงักล่าวใหค้ลิกปุ่ ม “บันทึก” จากนั้น
ระบบจะน าหมวดวิชาดงักล่าวเขา้สู่หลกัสูตร 
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การสร้างหมวดวิชา 
เป็นเมนูส าหรับอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช ้กรณีหมวดวิชาท่ีผูใ้ชต้อ้งการไม่มีในระบบ โดย

จากรูปท่ี 10 คลิกเลือกสัญลกัษณ์   หลงัปุ่ ม “เพิ่มหมวดวิชา” เลือกรายการเมนู “สร้างหมวด
วิชา” จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างใหผู้ใ้ชร้ะบุช่ือหมวดวิชาท่ีตอ้งการสร้าง ตวัอยา่งดงัรูป 

 
 

รูปท่ี 12 แสดงตวัอยา่งหนา้จอสร้างหมวดวิชา 

การลบหมวดวิชาในโครงสร้างหลกัสูตร 
จากรูปท่ี 10 ใหผู้ใ้ชค้ลิกเลือกสัญลกัษณ์ “ลบ” ในช่องลบ หลงัรายการหมวดวิชาท่ีตอ้งการ 
 

▪ รายวิชา 
เป็นเมนูส าหรับจดัการรายวิชาภายในหลกัสูตร จัดการกลุ่มรายวิชาบงัคบัก่อน (Prerequisite) 
หรือ กลุ่มรายวิชาบงัคบัร่วม (Corequisite) ท่ีสังกดัภายในหลกัสูตรท่ีผูใ้ช้เลือกด าเนินการ และ
สามารถน ารายวิชาเขา้สู่หลกัสูตรได ้ 

 
 

รูปท่ี 13 แสดงตวัอยา่งหนา้จอแถบเมนูรายวิชา 
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จากรูปขา้งตน้ ขอ้มูลท่ีแสดงในแถบเมนูรายวิชา ประกอบดว้ย  
o รหัส : แสดงรหสัวิชา 
o ช่ือ : แสดงช่ือวิชาภาษาองักฤษ 
o หน่วยกติ : แสดงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
o หมวดวิชา : แสดงหมวดวิชาของรายวิชาดงักล่าว 
o เรียนก่อน/เรียนควบ : แสดงปุ่ มส าหรับใหผู้ใ้ชจ้ดัการรายวิชาเรียนก่อน/เรียนควบ 
o น าออก : แสดงปุ่ มส าหรับน ารายวิชาออกจากหมวด  

 
จัดการรายวิชาเรียนก่อน/เรียนควบ 

กลุ่มวิชาบงัคบัก่อน (Prerequisite) เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนได ้ต่อเม่ือได้เรียน และ
สอบผ่านรายวิชาอ่ืนเป็นพื้นฐานมาก่อนตั้ งแต่ 1 รายวิชาขึ้ นไป กลุ่มวิชาบังคับร่วม/ควบ 
(Corequisite) เป็นการลงทะเบียนเรียนพร้อมกนั การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็น
อิสระต่อกนั ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการจดัการรายวิชาเรียนก่อน/ควบไดโ้ดย จากรูปท่ี 13 ให้คลิก
เลือกสัญลักษณ์ในช่อง “เรียนก่อน/เรียนควบ” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้ผูใ้ช้เพิ่ม
รายวิชา และเลือกรูปแบบในการเช่ือมโยง 

 

น ารายวิชาเข้าหลกัสูตร 
เป็นเมนูส าหรับเพิ่มรายวิชาเขา้สู่หมวด ขั้นตอนการน ารายวิชาเขา้ มีดงัน้ี 
1. จากรูปท่ี 13 เลือกหมวดวิชา ท่ีตอ้งการด าเนินการน ารายวิชาเขา้ 
2. คลิกปุ่ ม “น ารายวิชาเข้า” จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างเลือกรายวิชาท่ีจะน าเขา้ 

หมายเหตุ : รายวิชาท่ีแสดงในหนา้ต่างเลือกรายวิชาท่ีจะน าเขา้ เป็นรายวิชาทั้งหมดภายใน
คณะ และเป็นรายวิชาท่ียงัไม่มีโครงสร้างหลกัสูตร 
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รูปท่ี 14 แสดงตวัอยา่งหนา้ต่างเลือกรายวิชาท่ีจะน าเขา้ 

3. เลือกรายวิชาท่ีตอ้งการ โดยคลิกเลือกบนรายการรายวิชา (เลือกได้มากกว่า 1 รายวิชา) 
จากนั้นระบบจะน ารายวิชาท่ีผูใ้ชค้ลิกเลือก มาแสดงในส่วนดา้นล่างของหนา้ต่างดงักล่าว 

 
 

รูปท่ี 15 แสดงตวัอยา่งหนา้จอหลงัคลิกเลือกรายวิชาท่ีจะน าเขา้ 

4. คลิกปุ่ ม “บันทึก” หากต้องการยืนยนัการน ารายวิชาเข้าสู่หมวดดังกล่าว หรือ คลิกปุ่ ม 
“ยกเลกิ” หากตอ้งการยกเลิกการด าเนินการทั้งหมด 

▪ ประธานหลกัสูตร 
เป็นเมนูส าหรับ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลประธานหลกัสูตร แสดงตวัอย่างหนา้จอดงัรูป 
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รูปท่ี 16 แสดงตวัอยา่งหนา้จอแถบเมนูประธานหลกัสูตร 

 

เพิม่ประธานหลกัสูตร 

หากผูใ้ช้ตอ้งการเพิ่ม ขอ้มูลประธานหลกัสูตร สามารถท าไดโ้ดย คลิกเลือกขอ้ความ “แก้ไข” 
ในช่องประธานหลกัสูตรจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผูใ้ช้คน้หารายช่ือบุคลากรท่ี
ตอ้งการ 

 
 

รูปท่ี 17 แสดงตวัอยา่งหนา้จอคน้หารายช่ือบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานหลกัสูตร 

ระบุช่ือ-นามสกุล หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือ-นามสกุลท่ีต้องการค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ ม 
“ค้นหา” ระบบจะแสดงผลการค้นหาในส่วนแสดงผล ซ่ึงประกอบด้วย รหัสประจ าตัว
ประชาชน ช่ือ-สกุล แสดงตวัอยา่งดงัรูป 
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รูปท่ี 18 แสดงตวัอยา่งผลการคน้หารายช่ือบุคลากรท่ีตอ้งการแต่งตั้งเป็นประธานหลกัสูตร 

 

คลิกเลือกรายช่ือบุคลากรท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบจะน ารายช่ือดงักล่าวไปแสดงในหน้าขอ้มูล
ประธานหลกัสูตร  
 
เพิม่ผู้ร่วมรับผิดชอบหลกัสูตร 

จากรูปท่ี 16 หากผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลผูร่้วมรับผิดชอบหลกัสูตร สามารถท าไดโ้ดย คลิก
ปุ่ ม “เพิ่มผู้รับผิดชอบ” จากนั้ นระบบจะแสดงหน้าจอค้นหารายช่ือบุคลากรท่ีต้องการ 
เช่นเดียวกบัการเพิ่มประธานหลกัสูตรท่ีอธิบายไวใ้นตอนตน้ 

หลงัจากผูใ้ช ้ยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ระบบจะน ารายช่ือดงักล่าวไปแสดงใน
หนา้ ขอ้มูลประธานหลกัสูตร  

 
▪ ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

เป็นเมนูส าหรับ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร แสดงตวัอยา่งไดด้งัรูป 

 
รูปท่ี 19 แสดงตวัอยา่งหนา้จอผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
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เพิม่ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
จากรูปท่ี 19 หากผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร สามารถท าไดโ้ดย คลิกปุ่ ม “เพิ่ม
ผู้รับผิดชอบ” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผูใ้ช้คน้หารายช่ือผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
โดยขั้นตอนวิธีการค้นหา และเพิ่มผูรั้บผิดชอบหลักสูตร มีกระบวนการเดียวกับส่วนของ
ประธานหลกัสูตร ซ่ึงไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในตอนตน้  
 

▪ แนวทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา/ผู้เรียน Appeal Procedure 
เป็นส่วนให้เจ้าหน้าท่ีสามารถระบุ แนวทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา/ผูเ้รียน ได้ โดยขอ้มูล
ส่วนดงักล่าวจะน าไปแสดงในส่วนหมวดท่ี 2 การรายงานของทางอาจารย  ์ประกอบดว้ยขอ้มูล
ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

 
 

รูปท่ี 20 ตวัอยา่งหน้าจอแนวทางการอุทธรณ์ของนกัศึกษา/ผูเ้รียน Appeal Procedure 

2.3. การแก้ไขหลกัสูตร 

ผูใ้ช้สามารถด าเนินการแกไ้ขรายละเอียดหลกัสูตรได ้โดยจากรูปท่ี 7 คลิกเลือกสัญลกัษณ์ในช่อง 
“แก้ไข” ในรายการหลกัสูตรท่ีตอ้งการด าเนินการ จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างแกไ้ขขอ้มูลหลกัสูตร 
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รูปท่ี 21 แสดงตวัอยา่งหนา้ต่างแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดหลกัสูตร 

เม่ือผูใ้ช้ด าเนินการระบุรายละเอียดขอ้มูลหลกัสูตรเรียบร้อยแลว้ ให้คลิกปุ่ ม “บันทึก” หากตอ้งการ
ยืนยนัการสร้างข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่ระบบ หรือคลิกปุ่ ม “ยกเลิก” หากต้องการยกเลิกการ
ด าเนินการทั้งหมดในขา้งตน้ 

2.4. การลบหลกัสูตร 

ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการลบรายการหลกัสูตรออกจากระบบได ้โดยจากรูปท่ี 7 คลิกเลือกสัญลกัษณ์ 
ในช่อง “ลบ” หลงัรายการหลกัสูตรท่ีตอ้งการด าเนินการ จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความถามยนืยนั
การลบหลกัสูตรอีกคร้ัง  

3. จัดการข้อมูลรายวิชา 
เป็นเมนูส าหรับให้ผูใ้ช้สามารถด าเนินการจดัการเก่ียวกบัรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ ภายในรายวิชาได ้

เช่น การเพิ่มรายวิชา คน้หารายวิชา เพิ่มอาจารยผ์ูส้อน/ผูร่้วมรับผิดชอบ/ตวัแทนการจดัท ารายงาน เพิ่มหรือ
แกไ้ข ค าอธิบายรายวิชา อีกทั้งยงัสามารถเพิ่มตอนภายในรายวิชาได ้แสดงตวัอยา่งหนา้จอไดด้งัรูป 
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รูปท่ี 22 แสดงตวัอยา่งหนา้จอจดัการขอ้มูลรายวิชา 

3.1. การเพิม่รายวิชา 
เป็นเมนูส าหรับเพิ่มรายวิชาท่ีตอ้งจัดท า Course Spec ผูใ้ช้สามารถด าเนินการเพิ่มรายวิชาเข้าสู่

ระบบไดโ้ดย คลิกปุ่ ม “เพิม่รายวิชา” จากนั้นระบบจะเขา้สู่หนา้รายละเอียดวิชา ดงัรูป 

 
รูปท่ี 23 แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพ่ิมขอ้มูลรายวิชา 

 

1. เลือกรายวิชาท่ีตอ้งการเพิ่มเพื่อจดัท ารายงาน จากลิสรายการภายในระบบ (ลิสรายการรายวิชาท่ี
แสดงจะขึน้กับสังกัด และสิทธ์ิของผู้ใช้ หากรายวิชาใดได้มีการเพ่ิมเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะไม่
ยินยอมให้มีการเพ่ิมข้อมูลซ ้า) 

2. เลือกหลกัสูตรท่ีสังกดั ของรายวิชาดงักล่าว (ลิสรายการหลักสูตรท่ีแสดงจะขึน้กับสังกัด และสิทธ์ิ
ของผูใ้ช)้ 

3. เลือกหมวดวิชาจากลิสรายการภายในระบบ โดยระบบจะดึงขอ้มูลหมวดวิชามาจากการจดัการหมวด
วิชาท่ีผูใ้ชไ้ดด้ าเนินการเอาไวต้ามขั้นตอนขา้งตน้ (จดัการขอ้มูลโครงสร้างหลกัสูตร) 

4. เลือกประเภทรายวิชา วา่เป็นรายวิชาทัว่ไป หรือ รายวิชาฝึกงาน 
5. คลิกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดวิชาดงักล่าวเขา้สู่ระบบ พร้อมทั้งแสดงหนา้จอ

ส าหรับให้ผูใ้ช้เพิ่มขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรายละเอียดวิชา เช่น ค าอธิบายรายวิชา ตอน และอาจารย์
ผูส้อน ตวัอยา่งดงัรูป 
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ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

 
รูปท่ี 24 แสดงตวัอยา่งหนา้จอรายละเอียดวิชา 

6. จากรูป หนา้จอรายละเอียดวิชา จะประกอบดว้ย 4 แถบเมนูดงัน้ี  
▪ ขอ้มูลทัว่ไป : แสดงรายละเอียดขอ้มูลทัว่ไปของรายวิชา (ไม่อนุญาตใหแ้กไ้ข) 
▪ หลกัสูตรท่ีสังกดั : แสดงรายละเอียดสังกัดของหลกัสูตรดงักล่าว ซ่ึงผูใ้ช้สามารถด าเนินการ

ปรับแกไ้ขได ้ประกอบดว้ย หลกัสูตรท่ีสังกดั หมวด และประเภทรายวิชา 

 
รูปท่ี 25 แสดงตวัอยา่งหนา้จอรายละเอียดวิชา แถบเมนูหลกัสูตรท่ีสังกดั 

▪ ค าอธิบายรายวิชา : แสดง ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ ซ่ึง
ผูใ้ชส้ามารถ เพิ่ม/แกไ้ข ได ้ 
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รูปท่ี 26 แสดงตวัอยา่งหานา้จอค าอธิบายรายวิชา 

▪ ตอน : แสดงตอน อาจารยผ์ูส้อน อาจารยผ์ูส้อนร่วม(ถา้มี) และตวัแทน(ถา้มี) ทั้งหมดภายใน
รายวิชาดงักล่าว ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการเพิ่ม ลบ ตอน และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบได ้

 

รูปท่ี 27 แสดงตวัอยา่งหนา้จอรายละเอียดวิชา แถบเมนูตอน 

3.2. การจัดการข้อมูลตอน 
ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการเพิ่ม/แกไ้ข ขอ้มูลตอน อาจารยผ์ูส้อน อาจารยผ์ูส้อนร่วม และตวัแทนได ้ 

เพิม่ตอนในรายวิชา 
1. จากรูปท่ี 38 ขา้งตน้ คลิกปุ่ ม “เพิม่ตอน” เพื่อเพิ่มตอนเขา้สู่รายวิชาดงักล่าว ซ่ึงใน 1 รายวิชาสามารถมี

ตอน ไดม้ากกวา่ 1 ตอน แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพิ่มตอนดงัรูป 
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ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

 
 

รูปท่ี 28 แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพ่ิมตอน 

2. ระบุตอนท่ีตอ้งการ (ระบบจะรับขอ้มูลเป็นตวัเลขสองหลกัเท่านั้น และหา้มเพิ่มตอนซ ้า) เช่น 01 
3. เพิ่มข้อมูลอาจารย์ผูรั้บผิดชอบรายวิชา โดยคลิกข้อความ “เลือก/แก้ไข” จากนั้นระบบจะแสดง

หนา้ต่างให้ผูใ้ชค้น้หาอาจารย ์ระบุช่ือ-นามสกุล หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของบุคลากรท่ีตอ้งการคน้หา 
คลิกปุ่ ม “ค้นหา” ผลการคน้หา ซ่ึงประกอบดว้ย รหสัประจ าตวัประชาชน ช่ือ-สกุล ตวัอยา่งดงัรูป 

 
 

รูปท่ี 29 แสดงตวัอยา่งหนา้จอคน้หาผูรั้บผิดชอบรายวิชา 
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4. หากในรายวิชาดังกล่าวตอ้งการเพิ่มขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อนร่วม ผูใ้ช้สามารถด าเนินการไดโ้ดย คลิก
เลือกขอ้ความ “เลือก/เพิ่ม” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับให้ผูใ้ช้เลือกอาจารยผ์ูส้อนร่วม 
(สามารถเพิ่มไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 

 
รูปท่ี 30 แสดงตวัอยา่งหนา้จอหลงัเพ่ิมขอ้มูลรายละเอียดตอนเรียบร้อยแลว้ 

5. เม่ือด าเนินการเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดตอนท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ คลิกปุ่ ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อยนืยนั
การเพิ่มตอนดงักล่าว 

 
 

รูปท่ี 31 แสดงตวัอยา่งหนา้จอหลงัเพ่ิมขอ้มูลตอนเรียบร้อยแลว้ 
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ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

หมายเหตุ  
▪ ส าหรับผูรั้บผิดชอบหลกั (order 1) ระบบจะไม่ยินยอมให้ลบขอ้มูล แต่จะอนุญาตให้สามารถ 

“แกไ้ข” ขอ้มูลรายช่ือผูรั้บผิดชอบหลกัในแต่ละตอนได ้
▪ สามารถเล่ือนล าดบัอาจารยผ์ูส้อนร่วมได ้โดยคลิกเลือกท่ีอาจารยท่ี์จะเล่ือนล าดบั แลว้คลิกปุ่ ม 

"เล่ือนล าดับขึ้น" เม่ือตอ้งการเล่ือนล าดบัขึ้น คลิกปุ่ ม "เล่ือนล าดับลง" เม่ือตอ้งการเล่ือนล าดบั
ลง สามารถเล่ือนไดที้ละ 1 ล าดบัเท่านั้น 

6. กรณีท่ีรายวิชาดงักล่าวอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัในรายวิชาไม่สามารถด าเนินการจดัท ารายงานได ้
ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการแต่งตั้งตวัแทน โดยคลิกเลือกสัญลกัษณ์ “เพิ่ม”  ในส่วนดา้นล่างของหนา้จอ 
เพื่อก าหนดตวัแทนผูจ้ดัท ารายงาน จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างเพื่อให้ผูใ้ชเ้ลือกรายช่ือบุคลากรท่ี
ตอ้งการ (หา้มซ ้ากบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบการท ารายงานปัจจุบนั) 

 
รูปท่ี 32 แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อเลือกตวัแทนการจดัท า Course Spec. 

การลบตอนในรายวิชา 
จากรูปท่ี 32 ใหผู้ใ้ชค้ลิกปุ่ ม “ลบ” ในช่องลบส่วนดา้นซา้ยของหนา้จอ (ส่วนแสดงตอนในรายวิชา) 

จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความถามยนืยนัการลบตอนอีกคร้ัง  
หมายเหตุ : การลบขอ้มูลตอน ระบบจะลบอาจารยผ์ูส้อน ผูส้อนร่วม และตวัแทนการจดัท ารายออกให้
โดยอตัโนมติั 
 
การไม่ต้องการ/ต้องการรายงานผลรายงาน 

จากรูปท่ี 32 ให้ผูใ้ช้คลิกปุ่ ม  ในช่อง "ตอ้งการรายงานผล" ส่วนด้านซ้ายของหน้าจอ (ส่วน
แสดงตอนในรายวิชา) จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความสถานะการรายงานผลรายงาน สามารถเลือก 
"รายงานผล" หรือ "ไม่ตอ้งรายงานผล" และระบุหรือไม่ระบุเหตุผลก็ได ้
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รูปท่ี 33 แสดงตวัอยา่งหนา้จอแสดงกล่องขอ้ความสถานะการรายงานผล 

3.3. การค้นหารายวิชา 
ผูใ้ช้สามารถด าเนินการคน้หารายวิชาท่ีตอ้งจดัท ารายงานรายงานได้ โดย ระบุ รหัสรายวิชา หรือ

ส่วนหน่ึงส่วนใดของรหสัวิชา จากนั้น คลิกปุ่ ม “Search” ระบบจะแสดงผลการคน้หา ตวัอยา่งดงัรูป 

 
รูปท่ี 34 แสดงตวัอยา่งหนา้จอผลการคน้หาขอ้มูลรายวิชา 

 

จากผลการคน้หา ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการ แกไ้ข/ลบ รายวิชาดงักล่าวได ้ 
▪ ขั้นตอนการแกไ้ขรายวิชา  

คลิกเลือกสัญลกัษณ์  จากนั้นระบบจะเช่ือมโยงไปยงัหนา้ รายละเอียดวิชา ตวัอยา่งดงัรูปท่ี 24 
ผูใ้ช้สามารถเปล่ียนแปลงหลกัสูตรท่ีสังกัด หมวด ประเภทรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพิ่ม/ลบ/
แกไ้ข ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน อาจารยผ์ูส้อนร่วม และตวัแทนผูจ้ดัท า Course Spec. ได ้โดยขั้นตอน
การด าเนินการไดอ้ธิบายเอาไวแ้ลว้ ในขอ้ “การเพิ่มรายวิชา” 

3.4. การลบรายวิชา 
จากรูป 34 คลิกเลือกสัญลกัษณ์  จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความถามยนืยนัการลบอีกคร้ัง 
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หมายเหตุ : ผูใ้ชไ้ม่สามารถลบรายวิชา ท่ีมี ตอนท่ีเปิดสอนอยูไ่ด ้โดยระบบจะแสดงกล่องขอ้ความแจง้
เตือนใหผู้ใ้ชรั้บทราบดงัน้ี “ไม่สามารถลบรายวิชาท่ียงัมีตอนท่ีเปิดสอนอยู่” 

4. ผู้อนุมัติรายงานระดับคณะ 
เป็นเมนูส าหรับ เพิม่/ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ แสดงตวัอยา่งหนา้จอดงัรูป 

 
รูปท่ี 35 แสดงตวัอยา่งหนา้จอขอ้มูลประธานหลกัสูตร 

4.1. การเพิม่รายช่ือผู้อนุมัติรายงานระดับคณะ 
จากรูปท่ี 35 หากผูใ้ชต้อ้งการเพิ่ม ขอ้มูลรายช่ือผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ สามารถท าไดโ้ดย คลิก

เลือกปุ่ ม “เพิม่รายช่ือ” จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างเพื่อใหผู้เ้ลือกรายช่ือผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ           

 
 

รูปท่ี 36 แสดงตวัอยา่งหนา้จอคน้หาผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ 
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ระบุช่ือ-นามสกุล หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือบุคลากรท่ีต้องการค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ ม “ค้นหา” 
ระบบจะแสดงผลการค้นหาในส่วนด้านบนของหน้าต่างดังกล่าว ซ่ึงประกอบด้วย  รหัสประจ าตัว
ประชาชน ช่ือ-สกุล  

 
 

รูปท่ี 37 แสดงตวัอยา่งหนา้จอผลการคน้หาขอ้มูลผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ 

คลิกเลือกบนรายการรายช่ือบุคลากร เพื่อเพิ่มขอ้มูลผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ จากนั้นรายช่ือดงักล่าวจะ
ปรากฏในส่วนการแสดงผลดา้นล่างของหนา้ต่างดงักล่าว (สามารถเพิ่มไดม้ากกว่า 1 รายการ) หากผูใ้ช้
ยนืยนัการเพิ่มขอ้มูลผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ ใหค้ลิกปุ่ ม “บันทึกข้อมูล” แสดงตวัอยา่งดงัรูป 

 
 

รูปท่ี 38 แสดงตวัอยา่งหนา้ต่างการเลือกรายช่ือผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ 
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4.2. การลบรายช่ือผู้อนุมัติรายงานระดับคณะ 
ผูใ้ชส้ามารถท าไดโ้ดย คลิกเลือกสัญลกัษณ์ “ลบ” ในรายการรายช่ือผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ ท่ี

ตอ้งการด าเนินการจากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความยืนยนัการลบรายช่ือผูอ้นุมติัรายงานดงักล่าวอีก
คร้ัง  

5. น าเข้ารายวิชา 
เป็นเมนูส าหรับให้เจ้าหน้าท่ีน าเข้าข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอนในเทอม/ปีการศึกษานั้นๆ เข้าสู่ระบบ 

ส าหรับจดัท ารายงานรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดย คลิกเลือก
เมนู “น าเข้ารายวิชา” ระบบจะแสดงตวัอยา่งหนา้จอ ไดด้งัรูปดา้นล่าง 

 
รูปท่ี 39 แสดงตวัอยา่งหนา้จอน าเขา้รายวิชา 

ให้ผูใ้ช ้ระบุ เทอมปี ท่ีตอ้งการน าเขา้ขอ้มูล คลิกปุ่ ม “น าเข้ารายวิชาจากกองทะเบียน” จากนั้นระบบจะ
ท าการน ารายวิชาเขา้สู่ระบบตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชก้  าหนด และเม่ือน าเขา้เสร็จเรียบร้อยระบบจะแสดงขอ้ความ
แจง้เตือนผูใ้ช ้“น าเข้าข้อมูลส าเร็จ”  

หลงัจากน าเขา้ขอ้มูลส าเร็จ ระบบจะแสดง คณะ/ภาควิชา ท่ีน าเขา้ขอ้มูล ช่ือผูน้ าเขา้ วนัท่ีน าเขา้รายวิชา 
และจ านวนรายวิชาท่ีน าเขา้ ในรูปแบบตาราง และรูปแบบกราฟ ผูใ้ชส้ามารถเรียกดูรายวิชาทั้งหมดท่ีน าเขา้
ระบบไดโ้ดย คลิกเลือกขอ้ความ ตวัเลข (จ านวนรายวิชา) จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างรายวิชาท่ีน าเขา้  
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รูปท่ี 40 แสดงตวัอยา่งหนา้จอรายวิชาท่ีน าเขา้ 

หมายเหตุ : เจา้หนา้ท่ีคณะจะน าเขา้ขอ้มูลรายวิชาไดเ้ฉพาะในคณะท่ีตนเองสังกดั และเจา้หนา้ท่ีภาควิชาจะ
สามารถน าเขา้ขอ้มูลรายวิชาไดเ้ฉพาะภายในภาควิชาท่ีตนเองสังกดั หรือไดรั้บสิทธ์ิ เท่านั้น 
 


