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ผู้ใช้งานในระบบ 
 การใช้งานระบบจะแบ่งตามสิทธ์ิวา่ไดรั้บบทบาทของผูใ้ช้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท ารายงาน มคอ.3 ผ่าน
ระบบ ดงัน้ี 

1) อาจารย์ และตัวแทน (Lecturer/Agent) 
คือ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา และผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิใหเ้ป็นตวัแทนในการจดัท ารายงาน มคอ. วชิานั้น 

ๆ โดยสามารถ 
 จดัท ารายละเอียดวชิา มคอ.3 มคอ.4 และผล มคอ.5 มคอ.6 เฉพาะตอนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ส าเนาขอ้มูลรายวชิาในตอน ท่ีเคยมีการจดัท ารายงาน มคอ. ไวแ้ลว้ เพื่อเป็นขอ้มูลตั้งตน้ในการ
จดัท ารายงาน มคอ. ตอนท่ีก าลงัจดัท าได ้

 แสดง และพิมพ ์รายงาน มคอ. ตอนท่ีไดรั้บมอบหมายได ้
 ส่งรายงาน มคอ.3 และมคอ.4 ให้ประธานหลกัสูตรตรวจสอบ และส่งรายงาน มคอ.5 และมคอ.
6 ใหผู้รั้บผดิชอบหลกัสูตรตรวจสอบ 

 ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการเก่ียวกบัรายงาน มคอ.  
 

2) ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (Endorse)  
 ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร คือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงาน มคอ.5 และมคอ.
6 ในหลกัสูตรท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยสามารถ 

 สามารถติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการเก่ียวกบัรายงาน มคอ. ของหลกัสูตร  
 ตรวจสอบพิจารณา/ใหค้วามคิดเห็น มคอ.5  และมคอ.6 ท่ีอาจารยห์รือตวัแทนส่งมา 

o กรณีผา่นการพิจารณา ส่งต่อใหก้บัประธานหลกัสูตร 
o กรณีไม่ผา่นการพิจารณา ส่งกลบัไปยงัอาจารยห์รือตวัแทน 

 พิจารณา/ใหค้วามคิดเห็น มคอ.5  และมคอ.6 ท่ีประธานหลกัสูตรใหค้วามเห็นวา่ ตอ้งแกไ้ข 
o ส่งใหอ้าจารย ์หรือตวัแทน แกไ้ขรายงาน แลว้ส่งมาใหม ่

 ระบบจะส่ง Mail แจง้ผลพิจารณาใหอ้าจารย ์หรือตวัแทน 
 สามารถเลือกรับหรือไม่รับ Mail แจง้ผลพิจารณา มคอ. ได ้และระบบจะมีการส่ง Mail วนัละ 1 
คร้ัง เวลาประมาณเท่ียงคืน กรณีท่ีมีมากกวา่ 1 รายวชิาท่ีส่งหาอาจารยท์่านใด ๆ จะรวบรวมเป็น 
Mail เพียงฉบบัเดียวเท่านั้น 
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3) ประธานหลกัสูตร (Curriculum President) 
ประธานหลกัสูตร คือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงาน มคอ. ในหลกัสูตรท่ี

ไดรั้บมอบหมาย โดยสามารถ 
 สามารถติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการเก่ียวกบัรายงาน มคอ. ของหลกัสูตร  
 ตรวจสอบพิจารณา/ให้ความคิดเห็น มคอ.3 และมคอ.4 ท่ีอาจารย์หรือตัวแทนส่งมา และ
รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็น รายงาน มคอ.5 และมคอ.6 ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรแลว้ 

1. กรณีผา่นการพิจารณา ส่งต่อใหก้บัผูบ้ริหารสูงสุดคณะ 
2. กรณีไม่ผา่นการพิจารณา ส่งกลบัไปยงัอาจารยห์รือตวัแทน สามารถแกไ้ขไดท้นัที 

 สามารถเลือกรับหรือไม่รับ Mail แจง้ผลพิจารณา มคอ. ได ้กรณีพิจารณา "ไม่ผา่น" ระบบจะส่ง 
Mail แจง้ผลพิจารณาใหอ้าจารย ์หรือตวัแทน และผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (มคอ.5,6) ทราบ 

 สามารถเลือกรับหรือไม่รับ Mail แจง้ผลพิจารณา มคอ. ได ้และระบบจะมีการส่ง Mail วนัละ 1 
คร้ัง เวลาประมาณเท่ียงคืน กรณีท่ีมีมากกวา่ 1 รายวชิาท่ีส่งหาอาจารยท์่านใด ๆ จะรวบรวมเป็น 
Mail เพียงฉบบัเดียวเท่านั้น 
 

4) ผู้บริหารสูงสุดคณะ (Faculty Submitter) 
ผูบ้ริหารสูงสุดคณะ คือผูท่ี้ได้รับสิทธ์ิในการยืนยนั รับทราบรายงาน มคอ. ภายใตส้ังกดัของคณะ 

โดยสามารถ 
 ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการเก่ียวกบัรายงาน มคอ. ของคณะ  
 รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็น รายงาน มคอ. ท่ีผ่านการพิจารณาจากประธานหลกัสูตร
แลว้ 
o กรณียนืยนัรับทราบ ถือวา่รายงานน้ีผา่นการอนุมติัสูงสุดแลว้ 
o กรณียืนยนั ไม่ยอมรับ(ให้แก้ไข) อาจารย/์ตวัแทนสามารถแก้ไขได้ทนัที ระบบจะส่ง 

Mail แจ้งผลพิจารณาให้อาจารย์ หรือตวัแทน ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร (มคอ.3,4) และ 
ประธานหลกัสูตร (มคอ.5,6) ทราบ 

 สามารถเลือกรับหรือไม่รับ Mail แจง้ผลพิจารณา มคอ. ได ้และระบบจะมีการส่ง Mail วนัละ 1 
คร้ัง เวลาประมาณเท่ียงคืน กรณีท่ีมีมากกวา่ 1 รายวชิาท่ีส่งหาอาจารยท์่านใด ๆ จะรวบรวมเป็น 
Mail เพียงฉบบัเดียวเท่านั้น 
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5) เจ้าหน้าทีร่ะดับคณะ/ภาควชิา (Faculty Staff/Department Staff) 
เจา้หนา้ท่ีระดบัคณะภาควิชา คือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในการเตรียมขอ้มูลพื้นฐาน ส าหรับการจดัท า มคอ.3 

และมคอ.4 ภายใตส้ังกดัของคณะ หรือภาควชิาโดยสามารถ 
 ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการเก่ียวกบัรายงาน มคอ. ของคณะ  
 เตรียมขอ้มูล 
o ขอ้มูลโครงสร้างหลกัสูตร  
o ขอ้มูลรายวชิา 
o ขอ้มูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 จดัการรายช่ือผูท้  าหนา้ท่ีประธานหลกัสูตร 
 จดัการรายช่ือผูท้  าหนา้ท่ีผูบ้ริหารคณะสูงสุด 

 
6) เจ้าหน้าทีก่องบริการการศึกษา (Education Service Officer) 

เจา้หน้าท่ีกองบริการการศึกษา (กบศ.) คือผูท่ี้ได้รับสิทธ์ิในควบคุมติดตามการจดัท ารายงานมคอ.
ของทุกหลกัสูตรโดยสามารถ 

 ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการเก่ียวกบัรายงาน มคอ. ของหลกัสูตรทุกระดบัการศึกษา  
 แสดง และพิมพ ์รายงาน มคอ.  ทุกระดบัการศึกษา 

 
7) เจ้าหน้าทีบ่ัณฑิตวทิยาลยั (Graduated School Staff)  

เจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั คือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในควบคุมติดตามการจดัท ารายงานมคอ. ของหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษาโดยสามารถ 

 ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการเก่ียวกบัรายงาน มคอ.  ของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  
 แสดง และพิมพ ์รายงาน มคอ.  ระดบับณัฑิตศึกษา 

 
8) ผู้จัดการคณะ (Faculty Administrator)  

ผูจ้ดัการคณะ คือเจา้หนา้ท่ีระคณะผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในบริหารจดัการของทั้งคณะ ท าหนา้ท่ี 
 จดัการบญัชีผูใ้ชง้านระบบของคณะ  ลงในบทบาทต่าง ๆ ดงัน้ี 
o Curriculum President 
o Department Staff 
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o Faculty Staff 
o Agent 
o Faculty Submitter 
o Endorse 

หมายเหตุ : สิทธ์ิเขา้ใชง้านระบบในส่วนต่างๆ จะไดรั้บตามบทบาท (รายละเอียดตามผูใ้ชง้านในระบบ)  
 

การเข้าสู่ระบบ 
1. เขา้สู่ระบบผา่นทางเวบ็ไซต ์ 

 วทิยาเขตหาดใหญ่ : https://tqf.psu.ac.th  
 วทิยาเขตสุราษฏร์ธานี : https://tqf.surat.psu.ac.th 
 วทิยาเขตภูเก็ต : https://tqf.phuket.psu.ac.th 
 วทิยาเขตตรัง https://tqf.trang.psu.ac.th 

จากนั้นจะปรากฏหนา้จอส าหรับเขา้สู่ระบบ  

 
รูป 1 แสดงตัวอย่างหน้าจอส าหรับเข้าสู่ระบบ 

https://tqf.psu.ac.th/
https://tqf.surat.psu.ac.th/
https://tqf.phuket.psu.ac.th/
https://tqf.trang.psu.ac.th/
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2. ผูใ้ช้สามารถเขา้สู่ระบบโดยใช้ PSU Passport ของตนเองเท่านั้น หากไม่สามารถเขา้ใช้งานได้ กรุณา
ติดต่อผูดู้แลระบบเพื่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 

3. หากต้องการสิทธ์ิเข้าใช้งานระบบในส่วนต่างๆ ท่ีตนเองรับผิดชอบ  กรุณาติดต่อผูดู้แลระบบเพื่อ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม  

4. หลงัจากเขา้สู่ระบบแลว้ จะพบกบัหนา้จอแสดงเมนูขอ้มูลส่วนตวั (Profile) ประกอบดว้ย  
 ส่วนช่ือผูใ้ช้งานปัจจุบนั ปุ่มส าหรับเลือกลิสรายการเมนู และส่วนส าหรับ Logout ออกจาก
ระบบ 

 ส่วนแสดงผลขอ้มูลบุคลากรตามระบบ DSS 
 ส่วนเขา้ใชง้านระบบ 

 
รูป 2 แสดงตัวอย่างหน้า Profile ส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ / ภาควชิา 

Profile 
ส าหรับหนา้ Profile เจา้หนา้ท่ีคณะ / เจา้หนา้ท่ีภาควิชา จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบน และ

ส่วนแสดงผล ดงัน้ี 
1. ส่วนบน 

จากรูปส่วนน้ีเป็นส่วนแสดงช่ือผูใ้ชง้านระบบและลิสรายการเมนูส าหรับจดัการขอ้มูล | ออกจากระบบ 
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1) ผู้ใช้งานระบบและสิสรายการเมนู : แสดงช่ือผูใ้ชง้านปัจจุบนั ผูใ้ช้สามารถคลิกเลือกสัญลกัษณ์  
เพื่อเลือกใชง้านเมนูจากลิสรายการในระบบ ดงัน้ี 

 Dashboard 
 Profile 
 Roles 
 Faculties 

2) ออกจากระบบ (Logout) : เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มน้ี จะเป็นการออกจากระบบ 
 

2. ส่วนแสดงผล 
จากรูปส่วนน้ีจะเป็นส่วนแสดงรายละเอียดขอ้มูล  
1) ขอ้มูลตามระบบ DSS 

แสดงขอ้มูลส่วนตวั และสังกดัของผูใ้ชง้านระบบ  
 ช่ือ-นามสกุล (Full Name) : แสดงช่ือและนามสกุล ของผูใ้ชง้าน 
 คณะ/หน่วยงาน (Faculty) : แสดงคณะท่ีผูใ้ชง้านสังกดั 
 ภาควชิา/ฝ่าย (Department) : แสดงภาควชิาหรือฝ่ายท่ีผูใ้ชง้านสังกดั 
 วทิยาเขต (Campus) : แสดงวทิยาเขตท่ีผูใ้ชง้านสังกดั 
 Email : แสดง Email ของผูใ้ชง้าน 

2) ขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ 
เป็นส่วนส าหรับแสดงระดบัสิทธ์ิและคณะทั้งหมด ท่ีผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิและสามารถด าเนินการได ้

 Email Notifications : Email ในการแจ้งเตือน เลือก "Yes" หมายถึงเลือกรับ Mail แจ้ง
เตือนผลพิจารณา มคอ. หรือแจง้ให้พิจารณา มคอ. ถ้าไม่ตอ้งการรับ Mail แจง้เตือนให้
เลือก "No" 
หมายเหตุ : ทุกบทบาท (ยกเวน้ ผูจ้ดัการคณะและเจา้หนา้ท่ีคณะ/ภาควิชา) สามารถเลือก
รับหรือไม่รับ Mail ผลการพิจารณา มคอ. ได ้

 สิทธ์ิทั้ งหมดที่ ผู้ใช้สามารถด าเนินการได้ (List All Roles) : แสดงสิทธ์ิทั้ งหมดท่ีผูใ้ช้
สามารถด าเนินการได ้

 เลือกสิทธ์ิเข้าใช้งาน (Roles) : ส าหรับกรณีผูใ้ช้มีสิทธ์ิท่ีสามารถด าเนินการไดม้ากกว่า 1 
สิทธ์ิ ผูใ้ชส้ามารถเลือกสิทธ์ิท่ีตอ้งการไดจ้ากลิสรายการ ก่อนคลิกปุ่ม “click to process” 
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 คณะที่สามารถเข้าใช้งาน (List All Faculty) : แสดงรายการคณะทั้ งหมดท่ีผูใ้ช้มีสิทธ์ิ
ด าเนินการ 

 เลือกคณะ (Faculty) : แสดงลิสรายการคณะทั้งหมดท่ีผูใ้ชมี้สิทธ์ิด าเนินการ ผูใ้ชส้ามารถ
เลือกคณะท่ีตอ้งการด าเนินการไดจ้ากลิสรายการ ก่อนคลิกปุ่ม “click to process” 

 เลือก มคอ. ท่ีตอ้งการเขา้ใชง้าน ไดแ้ก่ TQF3 TQF4 TQF5 และ TQF6 
 
หมายเหตุ : ส าหรับรายการ “เลือกคณะ” หากผูใ้ช้มีสิทธ์ิเขา้ใช้งานในคณะท่ีตรงกบัตน้
สังกดัเพียงคณะเดียว รายการขอ้มูลดงักล่าวจะไม่แสดง 

 
รูป 3 แสดงตัวอย่างหน้า Dashboard ส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ / เจ้าหน้าที่ภาควชิา 

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

แสดงหลกัสูตร ส่วนแสดงสถานะรายงานมคอ. และส่วนคน้หา ดงัน้ี 
1. ส่วนแสดงหลกัสูตร 

เป็นส่วนแสดงรายการหลกัสูตรทั้งหมด ท่ีอยูภ่ายในคณะท่ีผูใ้ชเ้ลือกด าเนินการ 
2. ส่วนค้นหา 

ผูใ้ชส้ามารถคน้หาเฉพาะรายวชิาท่ีอยูใ่น คณะท่ีผูใ้ชส้ังกดัเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 
1) ไม่ระบุเง่ือนไข : ระบบแสดงรายวชิาทั้งหมด 
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2) ระบุเง่ือนไข : เง่ือนไขท่ีใชใ้นการคน้หา คือ รหสัวชิาหรือช่ือวิชาภาษาองักฤษ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถระบุ
เพียงบางส่วนของขอ้มูลดงักล่าวได ้จากนั้นให้ผูใ้ชค้ลิกปุ่ม “Search” ระบบจะแสดงผลการคน้หา
ตามเง่ือนไขท่ีระบุและตามเทอม/ปี ท่ีเลือกโดย ระบบจะแสดงผลขอ้มูลดงัน้ี 

 Code : แสดงรหสัวชิา 
 Name : แสดงช่ือวชิาภาษาองักฤษ 
 Section : แสดงตอน 
 Credit : แสดงจ านวนหน่วยกิต 
 Curriculum : แสดงช่ือหลกัสูตรของรายวชิา 
 Status : แสดงสถานะรายงานมคอ. ของรายวชิานั้นๆ วา่ปัจจุบนัเป็นสถานะใด 

 View : เม่ือมีสัญลกัษณ์ ในช่องน้ี หมายความวา่ รายงาน มคอ. ของรายวิชาฉบบันั้นๆ ได้

ถูกจดัท าแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถคลิกปุ่ม เพื่อเรียกดูรายงานฉบบันั้น ๆ ได ้

 Comment : เม่ือมีสัญลกัษณ์  ในช่องน้ี ผูใ้ช้สามารถคลิกเพื่อแสดงหมายเหตุท่ีได้รับจาก
ประธานหลกัสูตร หรือผูบ้ริหารระดบัคณะ โดยจะแสดงขอ้ความท่ีเป็นขอ้ความล่าสุด  

 
รูป 4 แสดงตัวอย่างหน้าจอผลการค้นหา 

3. ส่วนแสดงสถานะรายงานมคอ.  
เป็นส่วนแสดงสถานะรายงานมคอ. ท่ีอยูภ่ายในคณะท่ีผูใ้ชเ้ลือกด าเนินการผูใ้ชส้ามารถเลือกแสดง

ผลได ้2 รูปแบบ คือ มุมมองกราฟ (Graph View) และมุมมองตาราง (Table View) ผูใ้ช้สามารถคลิกท่ี
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แท่งกราฟใดแท่งกราฟหน่ึง(กรณีเป็นโหมดกราฟ) หรือคลิกท่ีสถานะใดสถานะหน่ึง(กรณีเป็นโหมด
ตาราง) เพื่อดูขอ้มูลรายวชิาในสถานะนั้นๆ ได ้โดยการแสดงขอ้มูลจะแบ่งตามสถานะของรายงานมคอ. 
ทั้งหมด 7 สถานะ ดงัน้ี 
1) Not Start : แสดงจ านวนรายวิชาท่ียงัไม่เคยมีการจดัท ามคอ. เม่ือผูใ้ช้คลิกแล้ว ระบบจะแสดง

รายวชิา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาท่ีเลือกในส่วนคน้หา 
2) Composing : แสดงจ านวนรายวิชาท่ีอยู่ระหวา่งจดัท า (ยงัไม่เคยมีการส่งรายงานมาก่อน) เม่ือผูใ้ช้

คลิกเลือก ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาท่ีเลือกในส่วน
คน้หา 

3) Waiting (CP) : จ านวนรายงานท่ีส่งไปยงัประธานหลักสูตรและรอการอนุมัติจากประธาน
หลักสูตร เม่ือผูใ้ช้คลิกเลือก ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปี
การศึกษาท่ีเลือกในส่วนคน้หา 

4) Returned (CP) : จ านวนรายงานท่ีไม่ผ่านการอนุมัติจากประธานหลักสูตร เม่ือผูใ้ช้คลิกเลือก 
ระบบจะแสดงรายวชิา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาท่ีเลือกในส่วนคน้หา 

5) Passed (CP) : จ านวนรายงานท่ีผ่านการอนุมติัจากประธานหลกัสูตร เม่ือผูใ้ช้คลิกเลือก ระบบจะ
แสดงรายวชิา ตามสถานะท่ีคลิกเลือก และตามเทอม/ปีการศึกษาท่ีเลือกในส่วนคน้หา 

6) Returned (FS) : จ านวนรายงานท่ีไม่ผา่นการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัคณะ จะถูกส่งกลบัประธาน
หลกัสูตร เพื่อให้ประธานหลกัสูตรแจง้กลบัอาจารยว์่า รายงานฉบบันั้น ตอ้งแก้ไข เม่ือผูใ้ช้คลิก
เลือกแลว้ ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะท่ีกดเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาท่ีเลือกในส่วน
คน้หา 

7) Passed (FS) : จ านวนรายงานท่ีผา่นการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัคณะ(ถือวา่รายงานฉบบันั้น เสร็จ
สมบูรณ์)  เม่ือผูใ้ช้คลิกเลือกแลว้ ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปี
การศึกษาท่ีเลือกในส่วนคน้หา 

หมายเหตุ : จะเห็นได้ว่าเม่ืออยู่ในหน้า Dashboard ระบบจะแสดงสีเข้มท่ี  หมายถึง
ก าหนดแสดงหน้า Dashboard ของ มคอ.3 ถ้าต้องการดูสถานะของรายงาน มคอ . ในส่วนของ 

มคอ .4 จะเป็นรายวิชาสหกิจ และ มคอ.5  มคอ.6 สามารถคลิกปุ่ม    และ 

 ตามล าดบั ส่วนการใชง้านในส่วนต่าง ๆ ในหน้า Dashboard น้ีเช่นเดียวกบั มคอ.3 ท่ีได้
อธิบายไวใ้นขา้งตน้ 
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การจัดการข้อมูลพืน้ฐาน 
 เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีคณะ หรือเจ้าหน้าท่ีภาควิชา จะมีหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการในการจดัเตรียมข้อมูล
พื้นฐานก่อนท่ีจะเปิดระบบใหอ้าจารยเ์ขา้มาด าเนินการจดัท ามคอ. ผา่นระบบ ดงันั้น ในเมนูจดัการขอ้มูลพื้นฐาน
ก็จะประกอบดว้ยเมนูยอ่ยท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 

 รายวชิาท่ีตอ้งการรายงาน มคอ. 
 จดัการขอ้มูลหลกัสูตร 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 Curriculum Mapping 
 รายวชิาหลาย Mapping 
 จดัการขอ้มูลรายวชิา 
 ผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ 

จากรูปขา้งตน้ ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงเมนูการด าเนินการจดัการขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ไดโ้ดย คลิกเลือกลิสรายการ
เมนูจากเมนู “จัดการข้อมูลพื้นฐาน” ระบบจะแสดงลิสเมนูส าหรับการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ดงัรูป หากผูใ้ชง้าน
ตอ้งการเลือกด าเนินการผา่นเมนูใด สามารถท าไดโ้ดยการ คลิกเลือกใน เมนูดงักล่าว  
 

 
รูป 5 แสดงตัวอย่างลสิรายการเมนู จัดการข้อมูลพืน้ฐาน 

1. จัดการข้อมูลหลกัสูตร 
เป็นเมนูส าหรับจดัการขอ้มูลหลกัสูตรภายในคณะท่ีตนเองมีสิทธ์ิด าเนินการ เช่น สร้างขอ้มูลหลกัสูตร 

เพิ่ม ลบ แกไ้ข โครงสร้างภายในของหลกัสูตร เพิ่ม ลบ ขอ้มูลหมวดวิชาภายในหลกัสูตร น ารายวิชาเขา้สู่
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หลกัสูตร และ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลประธานหลกัสูตร เป็นตน้ จากรูปท่ี 5 ให้ผูใ้ชค้ลิกเลือก “จัดการข้อมูล
หลกัสูตร” ระบบจะเขา้สู่หนา้ จดัการขอ้มูลหลกัสูตร ดงัรูป 

 
รูป 6 แสดงตัวอย่างหน้าจอจัดการข้อมูลหลักสูตร 

1.1. การสร้างข้อมูลหลกัสูตรใหม่ 

ผูใ้ช้สามารถด าเนินการสร้างขอ้มูลหลักสูตรใหม่ ไดโ้ดยคลิกเลือกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างส าหรับสร้างขอ้มูลหลกัสูตร ดงัรูป 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูป 7 แสดงตัวอย่างหน้าจอส าหรับสร้างข้อมูลหลักสูตร 

จากรูปท่ี 7 ใหผู้ใ้ชเ้ลือกระบุรายละเอียดขอ้มูลหลกัสูตรใหม่ท่ีตอ้งการสร้าง ดงัน้ี 
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 เจ้าของหลักสูตร : ให้ผูใ้ช้คลิกเลือกขอ้ความ “เลือก” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าลิสรายการ
ขอ้มูลเจา้ของหลกัสูตร ภายในคณะท่ีผูใ้ชเ้ลือกด าเนินการทั้งหมด ให้ผูใ้ชค้ลิกเลือกบนรายการ
เจา้ของหลกัสูตรท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบจะน ารายช่ือดงักล่าวมาแสดงในหน้าสร้างข้อมูล
หลกัสูตร 

 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 โดยระบบจะแสดงช่ือปริญญา
ทั้งหมดท่ีมีในระบบใหผู้ใ้ชเ้ลือก 

 สาขาวิชา : เลือกสาขาวิชาท่ีหลักสูตรสังกัด โดยระบบจะแสดงช่ือสาขาวิชาทั้งหมดท่ีมีใน
ฐานขอ้มูล 

 ระดับการศึกษา : เลือกระดบัการศึกษา โดยระบบจะแสดงระดบัการศึกษาท่ีมีทั้งหมดในระบบ
ใหผู้ใ้ชเ้ลือก 

เม่ือผูใ้ช้ด าเนินการระบุรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” หากตอ้งการ
ยืนยนัการสร้างข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่ระบบ หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก” หากต้องการยกเลิกการ
ด าเนินการทั้งหมดในขา้งตน้ 
 

1.2. จัดการข้อมูลโครงสร้างหลกัสูตร 

ผูใ้ช้สามารถด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลโครงสร้างหลกัสูตร เพิ่ม ลบ รายวิชาภายในหลกัสูตร และเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลประธานหลักสูตรหรือผูร่้วมรับผิดชอบหลักสูตรได้ โดยจากรูปท่ี 6 คลิกเลือก 

สัญลกัษณ์  ในช่อง “โครงสร้าง” ในรายการหลกัสูตรท่ีผูใ้ช้ตอ้งการด าเนินการ จากนั้นระบบจะ
แสดงหนา้จอดงัรูป 
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รูป 8 แสดงตัวอย่างหน้าจอจัดการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร 

จากรูปท่ี 8 จะแบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแสดงหลักสูตร และส่วนแถบเมนูจดัการข้อมูล
หลกัสูตร ดงัน้ี 
ส่วนแสดงหลกัสูตร 
เป็นส่วนแสดงช่ือหลกัสูตรปัจจุบนัท่ีผูใ้ชก้  าลงัด าเนินการ 
หมายเหตุ : หากผูใ้ชต้อ้งการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรท่ีตอ้งการด าเนินการ สามารถเลือกเปล่ียนลิสรายการ
หลกัสูตร จากส่วนดงักล่าวได ้โดยขอ้มูลการจดัการหลกัสูตรดา้นล่างจะเปล่ียนตามโดยอตัโนมติั 
ส่วนแสดงแถบเมนูส าหรับจดัการขอ้มูลหลกัสูตร 
เป็นส่วนส าหรับให้ผูใ้ช้เขา้ไปด าเนินการจดัการขอ้มูลรายละเอียดโครงสร้างหลกัสูตร รายวิชา และ
ขอ้มูลประธานหลกัสูตร ของแต่ละหลกัสูตร โดยประกอบดว้ย 3 แถบเมนู ดงัน้ี 

 โครงสร้างหลกัสูตร 
แสดงรายการหมวดวชิาภายในหลกัสูตร และปุ่มส าหรับด าเนินการ เพิ่ม ลบ ขอ้มูลหมวดวชิา 
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การเพิม่หมวดวชิาเข้าหลกัสูตร 

 
รูป 9 แสดงตวัอยา่งหนา้จอหลงัคลิกปุ่ ม "เพ่ิมหมวดวิชา" 

จากรูปท่ี 9 คลิกเลือกสัญลกัษณ์  หลงัปุ่ม “เพิ่มหมวดวิชา” เลือกรายการเมนู “น าเข้าหมวด
วชิา” จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างให้ผูใ้ชเ้ลือกหมวดวชิาท่ีตอ้งการน าเขา้สู่หลกัสูตรดงักล่าว 
ตวัอยา่งดงัรูป 

 
รูป 10 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังคลกิเลือกปุ่ ม "น าเข้าหมวดวชิา" 
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คลิกเลือก  หน้ารายการหมวดวิชาท่ีตอ้งการน าเขา้หลกัสูตร (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) 
หลงัจากผูใ้ช้คลิกเลือกรายการหมวดวิชาเรียบร้อยแล้ว ปุ่ม “บันทึก” จะ Enable ให้สามารถ
ด าเนินการได ้ตวัอยา่งดงัรูปท่ี 11 หากผูใ้ช้ตอ้งการยืนยนัการน าเขา้หมวดวิชาดงักล่าวให้คลิก
ปุ่ม “บันทกึ” จากนั้นระบบจะน าหมวดวชิาดงักล่าวเขา้สู่หลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 11 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังคลกิเลือกรายการหมวดวชิา 

การสร้างหมวดวชิา 
เป็นเมนูส าหรับอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช ้กรณีหมวดวชิาท่ีผูใ้ชต้อ้งการไม่มีในระบบ โดย

จากรูปท่ี 9 คลิกเลือกสัญลกัษณ์   หลงัปุ่ม “เพิ่มหมวดวิชา” เลือกรายการเมนู “สร้างหมวด
วชิา” จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างใหผู้ใ้ชร้ะบุช่ือหมวดวชิาท่ีตอ้งการสร้าง ตวัอยา่งดงัรูป 
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รูป 12 แสดงตัวอย่างหน้าจอสร้างหมวดวชิา 

การลบหมวดวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร 

จากรูปท่ี 8 ใหผู้ใ้ชค้ลิกเลือกสัญลกัษณ์ ในช่องลบ หลงัรายการหมวดวชิาท่ีตอ้งการ 
 รายวชิา 
เป็นเมนูส าหรับจดัการรายวิชาภายในหลกัสูตร จดัการกลุ่มรายวิชาบงัคบัก่อน (Prerequisite) 
หรือ กลุ่มรายวิชาบงัคบัร่วม (Corequisite) ท่ีสังกดัภายในหลกัสูตรท่ีผูใ้ช้เลือกด าเนินการ และ
สามารถน ารายวชิาเขา้สู่หลกัสูตรได ้ 
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รูป 13 แสดงตัวอย่างหน้าจอแถบเมนูรายวชิา 

จากรูปขา้งตน้ ขอ้มูลท่ีแสดงในแถบเมนูรายวชิา ประกอบดว้ย  
o รหัส : แสดงรหสัวชิา 
o ช่ือ : แสดงช่ือวชิาภาษาองักฤษ 
o หน่วยกติ : แสดงจ านวนหน่วยกิตของรายวชิา 
o หมวดวชิา : แสดงหมวดวชิาของรายวชิาดงักล่าว 
o เรียนก่อน/เรียนควบ : แสดงปุ่มส าหรับใหผู้ใ้ชจ้ดัการรายวชิาเรียนก่อน/เรียนควบ 
o น าออก : แสดงปุ่มส าหรับน ารายวชิาออกจากหมวด  

หมายเหตุ : กรณีคลิกปุ่มน าออกเพื่อน ารายวิชาออกจากหมวดดงักล่าว ระบบจะลบ
รายการ Mapping โดยอตัโนมติั โดยจะแสดงกล่องขอ้ความถามยนืยนัการลบอีกคร้ัง 
 
 
 
 
 

 
 



22 

 

 

The Computer Center 

Prince of Songkla University 

คู่มือการใช้งานระบบกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

จัดการรายวชิาเรียนก่อน/เรียนควบ 
กลุ่มวิชาบงัคบัก่อน (Prerequisite) เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนได ้ต่อเม่ือไดเ้รียน และ

สอบผ่านรายวิชาอ่ืนเป็นพื้นฐานมาก่อนตั้ งแต่ 1 รายวิชาข้ึนไป กลุ่มวิชาบังคับร่วม/ควบ 
(Corequisite) เป็นการลงทะเบียนเรียนพร้อมกนั การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็น
อิสระต่อกนั ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการจดัการรายวชิาเรียนก่อน/ควบไดโ้ดย 

จากรูปท่ี 13 ใหค้ลิกเลือกสัญลกัษณ์  ในช่อง “เรียนก่อน/เรียนควบ” จากนั้นระบบจะแสดง
หนา้ต่างใหผู้ใ้ชต้รวจสอบรายวชิาเรียนก่อน/เรียนควบส าหรับรายวชิาดงักล่าว 
 

 
 
 

รูป 14 แสดงตัวอย่างหน้าต่างแสดงรายวชิาเรียนก่อน/เรียนควบ 

จากรูปผูใ้ชส้ามารถด าเนินการจดัการ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรายวชิาเรียนก่อน / เรียนควบได ้ 
o การเพิ่มรายวชิาเรียนก่อน / เรียนควบ 

จากรูปท่ี  14  หากผู ้ใช้ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนก่อน / เรียนควบ ให้คลิกเลือก

สัญลกัษณ์  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับให้ผูใ้ช้เลือกรายวิชาเรียน
ก่อน / เรียนควบ ตวัอยา่งดงัรูป 
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รูป 15 แสดงตัวอย่างหน้าต่างส าหรับเลือกรายวชิาเรียนก่อน/เรียนควบ 

จากรูปท่ี 15 ใหผู้ใ้ชค้ลิกเลือกขอ้ความ “เลือกรายวิชา” จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่าง
ส าหรับคน้หารายวิชาเรียนก่อน / เรียนควบ ระบุรหัสวิชา / ช่ือวิชาภาษาองักฤษ หรือ
ส่วนหน่ึงส่วนใด คลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงผลการคน้หาในส่วนดา้นล่างของ
หนา้ต่างดงักล่าว ประกอบดว้ย รหสั ช่ือวชิา และจ านวนหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 16 แสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงผลการค้นหารายวชิา เรียนก่อน / เรียนควบ 
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คลิกเลือกบนรายการรายวิชาท่ีต้องการ ระบบจะน ารายวิชาดังกล่าวไปแสดงใน
หน้าต่าง รายวิชาเรียนก่อน / เรียนควบ ให้ผูใ้ช้เลือกรูปแบบการเช่ือมโยง วา่ตอ้งการ
ให้รายวิชาดงักล่าวเป็นรายวิชาเรียนก่อน หรือ ควบ หากผูใ้ช้ตอ้งการยืนยนัการเพิ่ม
ขอ้มูล ดงักล่าว ใหค้ลิกปุ่ม “บันทกึ” หรือคลิกปุ่ม “ยกเลกิ” หากตอ้งการยกเลิก 

 
 

รูป 17 แสดงตัวอย่างหน้าจอระบรูุปแบบในการเช่ือมโยงรายวชิาเรียนก่อน / เรียนควบ 

 

o แกไ้ขรายวชิาเรียนก่อน / เรียนควบ 
จากรูปท่ี 14 หากผู ้ใช้ต้องการแก้ไขรายวิชาเรียนก่อน / เรียนควบ ให้คลิกเลือก

สัญลกัษณ์  จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างส าหรับใหผู้ใ้ชเ้ลือกรายวชิาเรียนก่อน / 
เรียนควบ ซ่ึงขั้นตอนวิธีในการด าเนินการ เหมือนกบัส่วนของการ “เพิ่มรายวิชาเรียน
ก่อน / เรียนควบ” 

o ลบรายวชิาเรียนก่อน / เรียนควบ 
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จากรูปท่ี 14 หากผูใ้ชต้อ้งการลบรายวชิาเรียนก่อน / เรียนควบ ให้คลิกเลือกสัญลกัษณ์ 

 ในช่องลบ จากนั้นระบบจะกล่องขอ้ความถามยืนยนัการลบการเช่ือมโยงรายวิชา
เรียนก่อน/เรียนควบ อีกคร้ัง “คุณแน่ใจหรือไม่ว่า ต้องการลบการเช่ือมโยงรายวิชา
เรียนก่อน/ควบ ท่ีเลือก?” 

น ารายวชิาเข้าหลกัสูตร 
เป็นเมนูส าหรับกรณีหมวดท่ีผูใ้ช้เลือกยงัไม่มีรายวิชาท่ีอยู่ภายในหมวด หรือต้องการเพิ่ม
รายวชิาเขา้สู่หมวดดงักล่าว  

 
รูป 18 แสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงขัน้ตอนวธีิการน ารายวชิาเข้า 

1. จากรูปท่ี 18 เลือกหมวดวชิา ท่ีตอ้งการด าเนินการน ารายวชิาเขา้ 
2. คลิกปุ่ม “น ารายวชิาเข้า” จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างเลือกรายวชิาท่ีจะน าเขา้ 

หมายเหตุ : รายวิชาท่ีแสดงในหนา้ต่างเลือกรายวชิาท่ีจะน าเขา้ เป็นรายวชิาทั้งหมดภายใน
คณะ และเป็นรายวชิาท่ียงัไม่มีโครงสร้างหลกัสูตร 
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รูป 19 แสดงตัวอย่างหน้าต่างเลือกรายวชิาที่จะน าเข้า 

3. เลือกรายวิชาท่ีตอ้งการ โดยคลิกเลือกบนรายการรายวิชาท่ีตอ้งการ (เลือกได้มากกว่า 1 
รายวชิา) จากนั้นระบบจะน ารายวชิาท่ีผูใ้ชค้ลิกเลือก มาแสดงในส่วนดา้นล่างของหนา้ต่าง
ดงักล่าว 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 20 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังคลกิเลือกรายวชิาที่จะน าเข้า 

4. คลิกปุ่ม “บันทึก” หากต้องการยืนยนัการน ารายวิชาเข้าสู่หมวดดงักล่าว หรือ คลิกปุ่ม 
“ยกเลกิ” หากตอ้งการยกเลิกการด าเนินการทั้งหมด 

 ประธานหลกัสูตร 
เป็นเมนูส าหรับ เพิ่ม/ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลประธานหลกัสูตร แสดงตวัอยา่งหนา้จอดงัรูป 
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รูป 21 แสดงตัวอย่างหน้าจอแถบเมนูประธานหลักสูตร 

การเพิม่ประธานหลกัสูตร 

หากผูใ้ช้ตอ้งการเพิ่ม ขอ้มูลประธานหลกัสูตร สามารถท าไดโ้ดย คลิกเลือกขอ้ความ “แก้ไข” 
ในช่องประธานหลกัสูตรจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผูใ้ช้คน้หารายช่ือบุคลากรท่ี
ตอ้งการ 
 

 
 

รูป 22 แสดงตัวอย่างหน้าจอค้นหารายช่ือบุคลากรเพ่ือแต่งตัง้เป็นประธานหลักสูตร 
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ระบุช่ือ-นามสกุล หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือ-นามสกุลท่ีต้องการค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม 
“ค้นหา” ระบบจะแสดงผลการค้นหาในส่วนแสดงผล ซ่ึงประกอบด้วย รหัสประจ าตัว
ประชาชน ช่ือ-สกุล แสดงตวัอยา่งดงัรูป 

 
 

รูป 23 แสดงตัวอย่างผลการค้นหารายช่ือบุคลากรที่ต้องการแต่งตัง้เป็นประธานหลักสูตร 

คลิกเลือกรายช่ือบุคลากรท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบจะน ารายช่ือดงักล่าวไปแสดงในหน้า ขอ้มูล
ประธานหลกัสูตร ประกอบดว้ย ประธานหลกัสูตร รหสับตัรประจ าตวัประชาชน ผูแ้กไ้ข และ
แกไ้ขเม่ือ ตวัอยา่งดงัรูป 
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รูป 24 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังเพิ่มข้อมูลประธานหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

เพิม่ผู้ร่วมรับผดิชอบหลกัสูตร 
จากรูปท่ี 24 หากผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลผูร่้วมรับผดิชอบหลกัสูตร สามารถท าไดโ้ดย คลิกปุ่ม   

จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างเพื่อใหผู้เ้ลือกรายช่ือผูร่้วมรับผิดชอบหลกัสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูป 25 แสดงตัวอย่างหน้าจอค้นหารายช่ือผู้ร่วมรับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุช่ือ-นามสกุล หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของช่ือบุคลากรท่ีตอ้งการ คลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะ
แสดงผลการคน้หาในส่วนดา้นบนของหนา้ต่าง ประกอบดว้ย รหสัประชาชน ช่ือ-สกุล  
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รูป 26 แสดงตัวอย่างผลการค้นหาผู้ร่วมรับผดิชอบหลักสูตร 

คลิกเลือกบนรายช่ือท่ีตอ้งการ เพื่อเพิ่มขอ้มูลอาจารยผ์ูร่้วมรับผิดชอบหลกัสูตร จากนั้นรายช่ือ
ดงักล่าวจะปรากฏในส่วนการแสดงผลดา้นล่างของหนา้ต่างดงักล่าว (เลือกไดค้ร้ังละมากกวา่ 1 
รายการ) หากผูใ้ช้ยืนยนัการเพิ่มขอ้มูลอาจารยผ์ูร่้วมรับผิดชอบหลกัสูตร คลิกปุ่ม “บันทึก” 
แสดงตวัอยา่งดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูป 27 แสดงตัวอย่างขัน้ตอนการเลือกผู้ร่วมรับผิดชอบหลักสูตร 

 

หลงัจากผูใ้ช ้ยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ระบบจะน ารายช่ือดงักล่าวไปแสดงในหน้า 
ขอ้มูลประธานหลกัสูตร  
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รูป 28 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังเลือกผู้ร่วมรับผิดชอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

การลบผู้ร่วมรับผดิชอบหลกัสูตร 
จากรูปท่ี 28 หากผูใ้ชต้อ้งการลบ ขอ้มูลผูร่้วมรับผดิชอบหลกัสูตร สามารถท าไดโ้ดย คลิกเลือก

ปุ่ม  ในช่อง “ลบ” ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความถามยืนยนัการลบขอ้มูลผูร่้วมรับผิดชอบ
หลกัสูตรดงักล่าวอีกคร้ัง “คุณแน่ใจหรือไม่ว่า ต้องการลบรายช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเลือก ” 
ตวัอยา่งดงัรูป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูป 29 แสดงตัวอย่างกล่องข้อความถามยืนยันการลบรายช่ือผู้ร่วมรับผิดชอบหลักสูตร 

กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยนืยนัการลบรายช่ือผูร่้วมรับผดิชอบหลกัสูตรดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Accept” 
กรณีตอ้งการยกเลิกการลบรายช่ือผูร่้วมรับผดิชอบหลกัสูตรดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Cancel”  

 ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
เป็นเมนูส าหรับ เพิ่ม/ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร แสดงตวัอยา่งไดด้งัรูป 

 
รูป 30 แสดงตัวอย่างหน้าจอผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เพิม่ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
จากรูปท่ี 27 หากผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร สามารถท าไดโ้ดย คลิกปุ่ม   

จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างเพื่อใหผู้ใ้ชค้น้หารายช่ือผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 31 แสดงตัวอย่างหน้าจอค้นหารายช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ขั้นตอนวธีิการคน้หา/เพิ่มผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และการลบผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ไดอ้ธิบายไว้
แลว้ในตอนตน้ เพิม่ผู้ร่วมรับผดิชอบหลกัสูตร 

1.3. การแก้ไขหลกัสูตร 

ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการแกไ้ขรายละเอียดหลกัสูตรได ้โดยจากรูปท่ี 6 คลิกเลือกสัญลกัษณ์  ใน
ช่องแกไ้ขในรายการหลกัสูตรท่ีตอ้งการด าเนินการ จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างแกไ้ขขอ้มูลหลกัสูตร 
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รูป 32 แสดงตัวอย่างหน้าต่างแก้ไขข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร 

 ขอ้มูลท่ีผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้ประกอบดว้ย 
 เจ้าของหลักสูตร : ให้ผูใ้ช้คลิกเลือกขอ้ความ “เลือก” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าลิสรายการ
ขอ้มูลเจา้ของหลกัสูตร ภายในคณะท่ีผูใ้ชเ้ลือกด าเนินการทั้งหมด ให้ผูใ้ชค้ลิกเลือกบนรายการ
เจา้ของหลกัสูตรท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบจะน ารายช่ือดงักล่าวมาแสดงในหน้าสร้างข้อมูล
หลกัสูตร 

 ประเภทหลักสูตร : เลือกรายการประเภทหลกัสูตรจากลิสรายการในระบบ โดยจะมีทั้งหมด 2 
ประเภท ดงัน้ี 
o หลกัสูตรใหม่ 
o หลกัสูตรปรับปรุง 

 ปี พ.ศ. : ใหผู้ใ้ชร้ะบุ ปีพ.ศ. ของหลกัสูตร โดยตอ้งเป็นตวัเลข 4 ตวั เช่น 2556 เป็นตน้ 
 ช่ือปริญญา : เลือกรายการประเภทหลกัสูตรจากลิสรายการในระบบ  โดยระบบจะแสดงช่ือ
ปริญญาทั้งหมดท่ีมีในระบบใหผู้ใ้ชเ้ลือก 

 สาขาวิชา : เลือกสาขาวิชาท่ีหลักสูตรสังกัด โดยระบบจะแสดงช่ือสาขาวิชาทั้งหมดท่ีมีใน
ฐานขอ้มูลของระบบ 

 ระดับการศึกษา : เลือกระดบัการศึกษา โดยระบบจะแสดงระดบัการศึกษาท่ีมีทั้งหมดในระบบ
ใหผู้ใ้ชเ้ลือก 

เม่ือผูใ้ช้ด าเนินการระบุรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ปุ่ม “บันทึก” หากตอ้งการ
ยืนยนัการสร้างข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่ระบบ หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก” หากต้องการยกเลิกการ
ด าเนินการทั้งหมดในขา้งตน้ 

1.4. การลบหลกัสูตร 

ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการลบรายการหลกัสูตรออกจากระบบได ้โดยจากรูปท่ี 6 คลิกเลือกสัญลกัษณ์ 
 ในช่องลบในรายการหลกัสูตรท่ีตอ้งการด าเนินการ จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความถามยนืยนั

การลบหลกัสูตรอีกคร้ัง “คุณแน่ใจหรือไม่ว่า ต้องการลบข้อมูลหลักสูตรท่ีเลือก ระบบจะไม่อนุญาตให้
ลบข้อมลูหลักสูตรท่ีมกีารก าหนดโครงสร้างไปแล้ว หากต้องการลบข้อมูลหลักสูตรดังกล่าว คุณต้องลบ
ข้อมลูโครงสร้างภายในก่อน ระบบจะไม่สามารถกู้ข้อมลูท่ีถกูลบไปแล้วกลับมาได้อีก” 
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รูป 33 แสดงตัวอย่างกล่องข้อความถามยืนยันการลบหลักสูตร 

หากผูใ้ช้ต้องการยืนยนัการลบหลักสูตรดังกล่าวให้คลิกปุ่ม “Accept” หรือคลิกปุ่ม “Cancel” หาก
ตอ้งการยกเลิกการด าเนินการทั้งหมดในขา้งตน้ 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
เป็นเมนูส าหรับให้ผูใ้ชด้  าเนินการจดัการเตรียมขอ้มูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ เช่น ขอ้มูลมาตรฐานการ

เรียนรู้ รายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ ผู ้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้โดย จากรูปท่ี 5 ให้ผู ้ใช้คลิกเลือก 
“มาตรฐานผลการเรียนรู้” ระบบจะเขา้สู่หนา้ มาตรฐานการเรียนรู้ ดงัรูป 
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รูป 34 แสดงตัวอย่างหน้าจอมาตรฐานการเรียนรู้ 

2.1. การจัดการมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การเพิม่มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
เม่ือผูใ้ชต้อ้งการเร่ิมตน้การจดัท ามาตรฐานการเรียนรู้ ให้คลิกเลือกปุ่ม “เลือกหลกัสูตร” ในส่วนท่ี 1. 

เลือกหลกัสูตร ระบบจะแสดงหน้าต่างเลือกหลกัสูตร โดยจะแสดงหลกัสูตรทั้งหมดท่ีมีภายในคณะท่ี
ผูใ้ชเ้ลือกด าเนินการ ซ่ึงจะประกอบดว้ย หลกัสูตร ประเภท และปี  

ผูใ้ชส้ามารถเลือกคน้หา จากช่ือหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของช่ือหลกัสูตร คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
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รูป 35 แสดงตัวอย่างหน้าต่างเลือกหลักสูตร 

ผูใ้ช้สามารถเลือกหลกัสูตรท่ีตอ้งการได ้โดยคลิกเลือกบนรายการหลกัสูตรท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบจะ
แสดงขอ้มูลหมวดวชิาตั้งตน้ภายในหลกัสูตรดงักล่าว (ถา้มี) ใน ส่วนท่ี 2.หมวดวชิา โดยระบบจะอา้งอิง
จากโครงสร้างหลกัสูตร จากฐานขอ้มูลของทางกองทะเบียนและประมวลผล ตวัอยา่งดงัรูป 

 
 

รูป 36 แสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงหมวดวชิา หลังเลือกสูตร 
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คลิกเลือกหมวดวิชาท่ีต้องการเพิ่มมาตรฐานการเรียนรู้ จากนั้นปุ่ม “เพิ่มมาตรฐานการเรียนรู้” จะ 
Enable ข้ึนมาใหผู้ใ้ชส้ามารถด าเนินการได ้ตวัอยา่งดงัรูป 

 
 

รูป 37แสดงตัวอย่างหลังเลือกหมวดวชิา เพ่ือเพิ่มมาตรฐานการเรียนรู้ 

คลิกเลือกปุ่ม  จากนั้ นระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับให้ผู ้ใช้ด าเนินการ เพิ่ม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส าหรับมาตรฐานการเรียนรู้จะมีสูงสุด 6 ดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  ดา้นความรู้ 
  ดา้นทกัษะทางปัญญา 
  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ 
  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ดา้นทกัษะพิสัย 
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รูป 38 แสดงตัวอย่างหน้าต่างเพิ่มมาตรฐานการเรียนรู้ 

จากรูปผูใ้ช้สามารถเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีต้องการเพิ่ม ได้จากลิสรายการจากระบบ (เลือกได้
มากกวา่ 1 รายการ) จากนั้นปุ่ม “เพิม่” จะ Enable ใหผู้ใ้ชด้ าเนินการได ้
หมายเหตุ : หากมาตรฐานการเรียนรู้ใด ไดมี้อยูภ่ายในหมวดดงักล่าวแลว้ ระบบจะไม่แสดงมาตรฐาน
การเรียนรู้ดงักล่าวภายในหนา้ต่างลิสขอ้มูล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 39 แสดงตัวอย่างหน้าต่างหลังคลกิเลือกรายการมาตรฐานการเรียนรู้ 

กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยนืยนัการเพิ่มมาตรฐานการเรียนรู้ดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “เพิม่”  
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกการเพิ่มมาตรฐานการเรียนรู้ดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “ยกเลกิ”  
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รูป 40 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังเพิ่มมาตรฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว 

การลบมาตรฐานการเรียนรู้ 
การลบมาตรฐานการเรียนรู้ภายในแต่ละหมวด จากรูปท่ี 40 ท าไดโ้ดย คลิกเลือกสัญลกัษณ์   ใน

มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีตอ้งการด าเนินการ  
จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความยืนยนัการลบขอ้มูลหมวดดงักล่าวอีกคร้ัง “คุณแน่ใจหรือไม่ว่า 
ต้องการลบมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเลือก ข้อมลูท่ีลบแล้วจะไม่สามารถน ากลับมาได้อีก คุณไม่สามารถลบ
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมใีน Curriculum Mapping ได้”  
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การสร้างรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 

รูป 41 แสดงตัวอย่างหน้าจอขัน้ตอนการเพิ่มรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การสร้างรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ผูใ้ชส้ามารถเลือกด าเนินการได ้2 วธีิ ดงัน้ี 
 สร้างเอง 
จากรูปท่ี 38 ผูใ้ช้สามารถเลือกแถบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน คือ 
 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันา และกลยุทธ์การประเมิน จากนั้นคลิกเลือกสัญลกัษณ์  

 จากเมนูเพิ่มรายการ ระบบจะแสดงลิสรายการเมนู เลือกเมนู “สร้างเอง” จากนั้นระบบจะ
แสดงหนา้ต่างรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้ผูใ้ชร้ะบุรายละเอียดรายการมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีตอ้งการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
o ด้าน : จะแสดงค่าเร่ิมตน้ให้จากระบบ โดยอา้งอิงจากแถบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

ผูใ้ชเ้ลือกอยู ่ณ ปัจจุบนั 
o รายละเอียด (ภาษาไทย) : ให้ระบุรายละเอียดรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็น

ภาษาไทย (หากไม่มีใหใ้ส่เคร่ืองหมาย -) 
o รายละเอียด (ภาษาอังกฤษ) : ให้ระบุรายละเอียดรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็น

ภาษาองักฤษ (หากไม่มีใหใ้ส่เคร่ืองหมาย -) 
o ล าดับ : ระบบจะแสดงค่าเร่ิมตน้ใหจ้ากระบบ โดยอตัโนมติั (ล าดบัหา้มซ ้ า) 

 
 
 



41 

 

 

The Computer Center 

Prince of Songkla University 

คู่มือการใช้งานระบบกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

 คดัลอกจากหลกัสูตรอ่ืน 
จากรูปท่ี 41 ผูใ้ช้สามารถเลือกแถบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน คือ 

 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันา และกลยุทธ์การประเมิน คลิกเลือกสัญลกัษณ์   

จากเมนูเพิ่มรายการ เลือกเมนู “คัดลอกจากหลกัสูตรอ่ืน” ระบบจะแสดงหนา้ต่างเลือกรายการท่ี
ตอ้งการคดัลอก ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือหลกัสูตร คณะ และช่องแสดงปุ่มส าหรับเลือกรายการ 

 
 

รูป 42 แสดงตัวอย่างหน้าต่างเลือกรายการที่ต้องการคัดลอก 

จากรูปผูใ้ชส้ามารถเลือกหลกัสูตรท่ีตอ้งการคดัลอกรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ได ้โดยคลิก
เลือกสัญลกัษณ์  ในช่องเลือก ระบบจะน ารายช่ือหลกัสูตรดงักล่าวไปแสดงในส่วนดา้นบน
ของหน้าต่าง พร้อมทั้ งแสดงรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรดังกล่าว ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ย รายละเอียด และดา้นมาตรฐาน ตวัอยา่งดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

 

The Computer Center 

Prince of Songkla University 

คู่มือการใช้งานระบบกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูป 43 แสดงตัวอย่างหน้าต่างเลือกรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ผูใ้ช้สามารถคลิกเลือก  หน้ารายการท่ีตอ้งการ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) หรือหากผูใ้ช้

ตอ้งการเลือกแสดงผลขอ้มูลตาม ดา้นมาตรฐาน สามารถคลิกเลือก  หลงัขอ้ความมาตรฐาน
การเรียนรู้ จากนั้นระบบจะแสดงลิสรายการมาตรฐานทั้งหมดท่ีมีในหลกัสูตรดงักล่าวข้ึนมา ให้
ผูใ้ชไ้ดเ้ลือกกรองเพื่อแสดงผลขอ้มูล 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 44 แสดงตัวอย่างหน้าต่างหลังเลือกกรองข้อมูลตามด้านมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลังจากผูใ้ช้คลิกเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการเรียบร้อยแล้ว ปุ่ม “คัดลอกรายการ” จะ 
Enable ใหส้ามารถใชง้านได ้ 
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รูป 45 แสดงตัวอย่างหน้าต่างหลังคลกิเลือกรายการที่ต้องการคดัลอก 

คลิกปุ่ม “คัดลอกรายการ” จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างรายการทั้งหมดท่ีผูใ้ชไ้ดเ้ลือกไว ้ 
ซ่ึงจะประกอบดว้ย รายละเอียด ล าดบั ช่องแกไ้ข และช่องลบ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 46 แสดงตัวอย่างหน้าต่างส าหรับ แก้ไข/ลบ รายการมาตรฐานที่เลือกไว้ 
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หากผูใ้ชต้อ้งการปรับแกไ้ข ดา้น รายละเอียด หรือล าดับ(ห้ามซ ้า) ของรายการท่ีเลือกไว ้ท าได้
โดยคลิกเลือก  ในช่องแกไ้ข จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 47 แสดงตัวอย่างหน้าต่างแก้ไขรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยนืยนัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหค้ลิกเลือก “บันทกึข้อมูล”  
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกการด าเนินการดงักล่าวใหค้ลิกเลือก “ยกเลกิ” 
จากรูปท่ี 46 กรณีตอ้งการลบรายการท่ีไดเ้ลือกเอาไว ้สามารถท าไดโ้ดยการคลิกเลือกสัญลกัษณ์ 

 ในช่องลบ จากนั้นระบบจะท าการลบรายการดงักล่าวออกจากลิสรายการท่ีเลือกไว ้
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รูป 48 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังจัดการมาตรฐานการเรียนรู้ เรียบร้อยแล้ว 

 

การลบรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท าไดโ้ดย คลิกเลือกสัญลกัษณ์ ในรายการมาตรฐานท่ีตอ้งการด าเนินการ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 49 แสดงตัวอย่างหน้าจอลบรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Mapping) 
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จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูลหมวดดงักล่าวอีกคร้ัง “คุณแน่ใจหรือไม่ว่า 
ต้องการลบข้อมูล Mapping ท่ีเลือก ข้อมูลท่ีลบแล้วจะไม่สามารถน ากลับมาได้อีก คุณไม่สามารถลบ
ข้อมลูรายการท่ีถกู Map ไปในรายวิชาแล้ว” ตวัอยา่งไดด้งัรูป 
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยนืยนัการลบขอ้มูล Mapping ดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Accept”  
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล Mapping ดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Cancel”  

3. Curriculum Mapping 
เป็นเมนูส าหรับน าข้อมูลจากมาตรฐานผลการเรียนรู้มา Mapping กับขอ้มูลรายวิชา แสดงตวัอย่าง

หนา้จอดงัรูป 

 
 

รูป 50 แสดงตัวอย่างหน้าจอ Curriculum Mapping 

3.1. การ Mapping ข้อมูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ และข้อมูลรายวชิา 

1) คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างเลือกหลักสูตร เพื่อให้ผูใ้ช้เลือกหลักสูตรท่ี
ตอ้งการด าเนินการ ซ่ึงจะประกอบดว้ย ช่ือหลกัสูตร ประเภท และปี 
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รูป 51 แสดงตัวอย่างหน้าต่างเลือกหลักสูตรส าหรับ Mapping 

หมายเหตุ : ผูใ้ชส้ามารถคน้หาดว้ยช่ือหลกัสูตร หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของช่ือ คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
2) คลิกเลือกบนรายการหลกัสูตรท่ีตอ้งการจากนั้นระบบจะน ารายช่ือหลกัสูตรดงักล่าวไปแสดง

ในหนา้ Curriculum Mapping และปุ่ม “เลือก” จะ Enable ใหส้ามารถใชง้านได ้ตวัอยา่งดงัรูป 

 
รูป 52 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังเลือกหลักสูตรที่ต้องการด าเนินการ การ Mapping 
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3) ผูใ้ช้ต้องเลือกหมวดท่ีต้องการจากลิสรายการโครงสร้างหลักสูตร จากนั้นคลิกปุ่ม “เลือก” 
ส าหรับส่วนของการเลือกหมวดจากลิสรายการโครงสร้างหลกัสูตรนั้น การท างานของระบบจะ
แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

A. กรณีหมวดท่ีผูใ้ชเ้ลือกยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ภายในหมวด หรืออาจจะ
ยงัไม่มีรายวิชาท่ีอยู่ภายในหมวดดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถด าเนินการต่อได้ โดย
ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนดงัรูป “ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับ
หมวดนี ้หรืออาจจะยังไม่มีรายวิชาท่ีอยู่ในหมวด กรณีท่ียังไม่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
กรุณาก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ก่อน กรณีท่ียังไม่มีรายวิชาในหมวดนี ้คุณสามารถ
น าเข้ารายวิชาได้จากเมนู “น าเข้ารายวิชา” ”  
ส าหรับกรณีน้ี ผู ้ใช้สามารถยอ้นกลับไปด าเนินการจัดการมาตรฐานการเรียนรู้ให้
เรียบร้อย (อธิบายขั้นตอนการด าเนินการไวแ้ลว้ในตอนตน้ “การจดัการมาตรฐานการ
เรียนรู้”) และ ด าเนินการน าเขา้รายวิชา (อธิบายขั้นตอนการด าเนินการไวใ้นหัวขอ้ “น า
รายวชิาเขา้หลกัสูตร”) 

 

 
 

รูป 53 แสดงตัวอย่างหน้าจอแจ้งเตือนไม่พบ Curriculum Mapping 

B. กรณีหมวดท่ีผูใ้ช้เลือก ไดมี้การด าเนินการจดัท ามาตรฐานการเรียนรู้ และน ารายวิชาเขา้
หลกัสูตรเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงตวัอยา่งหนา้จอดงัรูป 
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รูป 54 แสดงตัวอย่างหน้าจอหมวดที่ได้มีการจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ และน าเข้ารายวชิาแล้ว 

 

4) จากรูปท่ี 54 ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการจดัการ mapping ขอ้มูลมาตรฐานการเรียนรู้ กบั ค าอธิบาย
ในแต่ละรายการไดโ้ดย คลิกปุ่ม  ในช่องแกไ้ข จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างส าหรับการ
จดัการ mapping ขอ้มูลมาตรฐานการเรียนรู้ กบั ค าอธิบายในแต่ละรายการ ของรายวชิาดงักล่าว 
ตวัอยา่งดงัรูป 
 

 
รูป 55 แสดงตัวอย่างหน้าจอก าหนดความสัมพันธ์ของรายวชิาให้เข้ากับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 

  หมายเหตุ : วธีิลดัส าหรับเจา้หนา้ท่ี ท่ีตอ้งการแกไ้ข mapping ขอ้มูลมาตรฐานการเรียนรู้ กบั 
  ค าอธิบายรายวชิาในขอ้ท่ีตอ้งการ เช่น ดา้นความรู้ ขอ้ท่ี 1 สามารถท าไดโ้ดยคลิกเลือกบน 
  สัญลกัษณ์ ในช่องท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูป 



50 

 

 

The Computer Center 

Prince of Songkla University 

คู่มือการใช้งานระบบกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

 
 
  
 

5) ในการ mapping รายวิชา สามารถคลิกท่ีสัญลักษณ์ ในช่องความรับผิดชอบจากนั้นคลิก
เลือกสถานะจากลิสรายการของระบบ เพื่อก าหนดความสัมพนัธ์ของรายวิชาให้เขา้กบัผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน โดยจะมีทั้งหมด 3 สถานะ ดงัน้ี 

  หมายถึง ความรับผดิชอบหลกั 
   หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 
    หมายถึง ไม่ระบุ 

 
 

รูป 56 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังคลกิเพื่อก าหนดความรับผิดชอบ 

6) หลงัจากผูใ้ชง้านก าหนดความสัมพนัธ์ในรายวิชาดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” จะ 
Enable ข้ึนมาให้สามารถด าเนินการได้ ซ่ึงหากผูใ้ช้ตอ้งการยกเลิกการด าเนินการทั้งหมดให้
คลิกปุ่ม “ยกเลิก” แต่หากผูใ้ชต้อ้งการยืนยนัการด าเนินการดงักล่าวให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
แสดงตวัอยา่งไดด้งัรูป 
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รูป 57 แสดงตัวอย่างหน้าจอบันทกึข้อมูล/ยกเลกิการก าหนดความสัมพันธ์ 

7) หลงัคลิกปุ่ม “บันทกึข้อมูล” ระบบจะแสดงขอ้ความยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูล Mapping อีกคร้ัง 
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูล Mapping ดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Accept” จากนั้น 
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล Mapping ดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Cancel”  

 
 

รูป 58 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังก าหนดความสัมพันธ์ของรายวชิาให้เข้ากับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว 
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3.2. การลบข้อมูล Mapping ในรายวชิา 
หากผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูล Mapping ของรายวิชา ผูใ้ช้สามารถท าไดโ้ดยการ คลิกปุ่ม ในช่อง

ลบ บนรายการรายวชิาท่ีตอ้งการ 

 
 

รูป 59 แสดงตัวอย่างหน้าจอลบข้อมูล Mapping ในรายวชิา 

จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความถามยืนยนัการลบอีกคร้ัง “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบข้อมูล 
Mapping ของรายวิชาท่ีเลือก”  
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยนืยนัการลบขอ้มูล Mapping ในรายวชิาดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Accept”  
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล Mapping ในรายวชิาดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Cancel” 

3.3. ขั้นตอนการ Re-map 
ส าหรับโครงสร้างหลกัสูตรท่ีมีการเพิ่ม หรือลบ มาตรฐานการเรียนรู้ และรายการมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลกบัการ Mapping ขอ้มูลรายวิชา ดงันั้นเพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล ผูใ้ช้สามารถท า
การ Re-map ขอ้มูลให้กบัโครงสร้างหลกัสูตรท่ีตอ้งการไดโ้ดย คลิกปุ่ม  จากนั้น
ระบบจะท าการ Map รายวิชาในหมวดให้ใหม่โดยอตัโนมติั หลังจากคลิกปุ่ม ระบบจะแสดงกล่อง
ขอ้ความถามยนืยนัอีกคร้ัง “คุณแน่ใจหรือไม่ว่า ต้องการ Map มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวด
นี ้มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีไม่มีอยู่ ในข้อมูลหลักสูตรจะถูกลบ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ ในข้อมูล
หลักสูตรแต่ไม่มใีนหมวดนีจ้ะถกูเพ่ิมอัตโนมติั” 
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รูป 60 แสดงตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนยืนยันการ Map ผลการเรียนรู้ของรายวชิาในหมวด 

กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยนืยนัการด าเนินการดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Accept”  
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกการด าเนินการดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Cancel”  

4. จัดการข้อมูลรายวชิา 
เป็นเมนูส าหรับให้ผูใ้ช้สามารถด าเนินการจดัการเก่ียวกบัรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ ภายในรายวิชาได ้

เช่น การเพิ่มรายวิชา คน้หารายวิชา เพิ่มอาจารยผ์ูส้อน/ผูร่้วมรับผิดชอบ เพิ่ม/แกไ้ข ค าอธิบายรายวชิา หรือ 
เพิ่มตอน เป็นตน้ แสดงตวัอยา่งหนา้จอไดด้งัรูป 
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รูป 61 แสดงตัวอย่างหน้าจอจดัการข้อมูลรายวชิา 

4.1. การเพิม่รายวชิา 
เป็นเมนูส าหรับเพิ่มรายวชิาท่ีตอ้งจดัท ามคอ. ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการเพิ่มรายวชิาเขา้สู่ระบบไดโ้ดย 

คลิกเลือกสัญลกัษณ์  จากนั้นระบบจะเขา้สู่หนา้รายละเอียดวชิา ดงัรูป 

 
รูป 62 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มข้อมูลรายวชิา 
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1) เลือกรายวิชาท่ีตอ้งการเพิ่มเพื่อจดัท า มคอ. จากลิสรายการภายในระบบ (ลิสรายการรายวิชาท่ี
แสดงจะขึน้กับสังกัด และสิทธ์ิของผู้ใช้ หากรายวิชาใดได้มกีารเพ่ิมเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะไม่
ยินยอมให้มกีารเพ่ิมข้อมลูซ ้ า) 

2) เลือกหลกัสูตรท่ีสังกดั ของรายวิชาดงักล่าว (ลิสรายการหลักสูตรท่ีแสดงจะขึน้กับสังกัด และ
สิทธ์ิของผูใ้ช)้ 

3) เลือกหมวดวิชาจากลิสรายการภายในระบบ โดยระบบจะดึงขอ้มูลหมวดวิชามาจากการจดัการ
หมวดวชิาท่ีผูใ้ชไ้ดด้ าเนินการเอาไวต้ามขั้นตอนขา้งตน้ (จดัการขอ้มูลโครงสร้างหลกัสูตร) 

4) เลือกประเภทรายวชิา วา่เป็นรายวชิาทัว่ไป หรือ รายวชิาฝึกงาน 
5) จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดวิชาดงักล่าวเขา้สู่ระบบ และจะ

แสดงหน้าจอส าหรับให้ผูใ้ช้เพิ่มขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรายละเอียดวิชา เช่น ค าอธิบายรายวิชา 
ตอน และอาจารยผ์ูส้อน ตวัอยา่งดงัรูป 

 
รูป 63 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดวชิา 

6) จากรูป หนา้จอรายละเอียดวชิา จะประกอบดว้ย 4 แถบเมนูดงัน้ี  
 ข้อมูลทั่วไป  : แสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของรายวิชา (ไม่อนุญาตให้แก้ไข ) 
ประกอบดว้ยสาขาวชิา ภาควชิา คณะ ระดบัการศึกษา และภาคการศึกษา 
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รูป 64 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดวชิา แถบเมนูหลักสูตรที่สังกัด 

 

 หลักสูตรท่ีสังกัด : แสดงรายละเอียดสังกัดของหลักสูตรดังกล่าว ซ่ึงผู ้ใช้สามารถ
ด าเนินการปรับแกไ้ขได ้ประกอบดว้ย หลกัสูตรท่ีสังกดั หมวด และประเภทรายวชิา 
 

 
รูป 65 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดวชิา แถบเมนูค าอธบิายรายวชิา 

 ค าอธิบายรายวิชา : แสดง ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ 
ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถ เพิ่ม/แกไ้ข ได ้ 



57 

 

 

The Computer Center 

Prince of Songkla University 

คู่มือการใช้งานระบบกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

 
 

รูป 66 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดวชิา แถบเมนูตอน 

 ตอน : แสดงตอน อาจารย์ผูส้อน อาจารย์ผูส้อนร่วม(ถ้ามี) และตวัแทน(ถ้ามี) ทั้ งหมด
ภายในรายวชิาดงักล่าว ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการเพิ่ม ลบ ตอน และอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบได ้
 

4.2. การจัดการข้อมูลตอน 
ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการเพิ่ม/แกไ้ข ขอ้มูลตอน อาจารยผ์ูส้อน อาจารยผ์ูส้อนร่วม และตวัแทนได ้ 

เพิม่ตอนในรายวชิา 

1) จากรูปท่ี 66 ให้ผูใ้ช้คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มตอนเข้าสู่รายวิชาดังกล่าว ซ่ึงใน 1 รายวิชา
สามารถมีตอน ไดม้ากกวา่ 1 ตอน แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพิ่มตอนดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 



58 

 

 

The Computer Center 

Prince of Songkla University 

คู่มือการใช้งานระบบกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 67 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มตอน 

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

หนา้ต่างใหผู้ใ้ชค้น้หาอาจารย ์แสดงตวัอยา่งดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 68 แสดงตัวอย่างหน้าจอค้นหาผู้รับผิดชอบรายวชิา 

4) ระบุช่ือ-นามสกุล หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของบุคลากรท่ีตอ้งการคน้หา คลิกปุ่ม “ค้นหา” จากนั้น
ระบบจะแสดงผลการคน้หา ซ่ึงประกอบดว้ย รหสัประจ าตวัประชาชน และช่ือ-สกุล ตวัอยา่งดงัรูป 
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รูป 69 แสดงตัวอย่างหน้าจอเลือกรายช่ือผู้รับผดิชอบรายวชิา 

5) คลิกเลือกรายการรายช่ือบุคลากรท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบจะน ารายช่ือท่ีเลือกไปแสดง ตวัอย่างดงั
รูป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 70 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาเรียบร้อยแล้ว 

6) หากผูใ้ชต้อ้งการ แกไ้ข รายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา สามารถด าเนินการซ ้ าตามขั้นตอน 3 
7) หากในรายวิชาดงักล่าวตอ้งการเพิ่มขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อนร่วม ผูใ้ช้สามารถด าเนินการไดโ้ดย คลิก

เลือกขอ้ความ “เลือก/เพิ่ม” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับให้ผูใ้ช้เลือกอาจารยผ์ูส้อนร่วม 
(สามารถเพิ่มไดม้ากกวา่ 1 รายการ) แสดงตวัอยา่งดงัรูป 
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รูป 71 แสดงตัวอย่างหน้าจอค้นหาอาจารย์ผู้สอนร่วม 

8) จากรูปท่ี 71 ผูใ้ช้สามารถระบุช่ือ-นามสกุล หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของบุคลากรท่ีตอ้งการคน้หา 
จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงผลการค้นหาในส่วนด้านบนของหน้าต่างดงักล่าว ซ่ึง
ประกอบดว้ย รหสัประจ าตวัประชาชน และช่ือ-สกุล ตวัอยา่งดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 72 แสดงตัวอย่างหน้าจอผลการค้นหาอาจารย์ผู้สอนร่วม 

9) คลิกเลือกบนรายการรายช่ือบุคลากรท่ีตอ้งการ (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 รายการ) จากนั้นระบบ
จะน ารายช่ือท่ีเลือกไปแสดงในส่วนดา้นล่างของหนา้ต่าง ตวัอยา่งดงัรูป 
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รูป 73 แสดงตัวอย่างหน้าจอเลือกอาจารย์ผู้สอนร่วม 

10) จากรูปท่ี 73 คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยนัการเลือกรายช่ือบุคลากรดงักล่าว หลงัจากยืนยนัการเพิ่ม
ขอ้มูลดงักล่าว ระบบจะแสดงหนา้จอตวัอยา่งดงัรูปท่ี 71  

 
รูป 74 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังเลือกอาจารย์ผู้สอนร่วมเรียบร้อยแล้ว 

11) หากการกรอกรายละเอียดการเพิ่มตอนเรียบร้อยแลว้ใหผู้ใ้ชค้ลิกเลือกปุ่ม “บันทกึข้อมูล” เพื่อยืนยนั
การเพิ่มตอนและรายละเอียดของตอนดงักล่าวเขา้สู่ฐานขอ้มูล แสดงตวัอยา่งดงัรูป 
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รูป 75 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังเพิ่มข้อมูลตอนเรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ : ส าหรับผูรั้บผิดชอบหลัก (order 1) ระบบจะไม่ยินยอมให้ลบข้อมูล แต่จะอนุญาตให้
สามารถ “แกไ้ข” ขอ้มูลรายช่ือผูรั้บผดิชอบหลกัในแต่ละตอนได ้
      : สามารถเล่ือนล าดบัอาจารยผ์ูส้อนร่วมได ้โดยคลิกเลือกท่ีอาจารยท่ี์จะเล่ือนล าดบั แลว้คลิก
ปุ่ม "เล่ือนล าดบัข้ึน" เม่ือตอ้งการเล่ือนล าดบัข้ึน คลิกปุ่ม "เล่ือนล าดบัลง" เม่ือตอ้งการเล่ือนล าดบัลง 
สามารถเล่ือนไดที้ละ 1 ล าดบัเท่านั้น 
12) กรณีท่ีผูใ้ช้ต้องการเพิ่มเติมอาจารย์ผูส้อนร่วมในตอนท่ีต้องการ สามารถท าได้โดยคลิกเลือก

สัญลกัษณ์  จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างเพิ่มอาจารยผ์ูส้อนในตอนท่ีเลือก 
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รูป 76 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มอาจารย์ผู้สอนเข้าสู่ตอน 

13) ขั้นตอนการเลือกรายช่ือบุคลากร เพื่อเป็นอาจารยผ์ูส้อนร่วม สามารถด าเนินการซ ้ าตาม ขั้นตอนท่ี 3 
14) กรณีท่ีรายวิชาดงักล่าวอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัในรายวิชาไม่สามารถด าเนินการจดัท า มคอ. ได ้

ผูใ้ช้สามารถด าเนินการแต่งตั้งตัวแทนผูจ้ดัท า มคอ. โดยคลิกเลือกสัญลักษณ์   ในส่วน
ดา้นล่างของหน้าจอ เพื่อก าหนดตวัแทนผูจ้ดัท า มคอ. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผูใ้ช้
เลือกรายช่ือบุคลากรท่ีตอ้งการ (ห้ามซ ้ ากบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบการท ารายงานปัจจุบนั) สามารถ
ด าเนินการซ ้ าตาม ขั้นตอนท่ี 3 

 
รูป 77 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพื่อเลือกตัวแทนการจัดท ามคอ. 

การลบตอนในรายวชิา 
จากรูปท่ี 77 ให้ผูใ้ชค้ลิกปุ่ม ในช่องลบส่วนดา้นซ้ายของหน้าจอ (ส่วนแสดงตอนในรายวิชา) 

จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความถามยืนยนัการลบตอนอีกคร้ัง “คุณแน่ใจหรือไม่ว่า ต้องการลบ
ตอนท่ีเลือก” 
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รูป 78 แสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบตอน 

กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยนืยนัการด าเนินการดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Accept”  
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกการด าเนินการดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Cancel”  
หมายเหตุ : การลบขอ้มูลตอน ระบบจะลบอาจารยผ์ูส้อน ผูส้อนร่วม และตวัแทนการจดัท ามคอ. ออก
ใหโ้ดยอตัโนมติั 
 
การไม่ต้องการ/ต้องการรายงานผลมคอ. 

 จากรูปท่ี 77 ใหผู้ใ้ชค้ลิกปุ่ม  ในช่อง "ตอ้งการรายงานผล" ส่วนดา้นซ้ายของหนา้จอ (ส่วน
แสดงตอนในรายวิชา) จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความสถานะการรายงานผล มคอ. สามารถเลือก 
"รายงานผล มคอ." หรือ "ไม่ตอ้งรายงานผล มคอ." และระบุหรือไม่ระบุเหตุผลก็ได ้



65 

 

 

The Computer Center 

Prince of Songkla University 

คู่มือการใช้งานระบบกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

 
รูป 79 แสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงกล่องข้อความสถานะการรายงานผล มคอ. 

4.3. การค้นหารายวชิา 
ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการคน้หารายวิชาท่ีตอ้งจดัท ารายงาน มคอ. ได้ โดย ระบุ รหสัรายวชิา หรือส่วน

หน่ึงส่วนใดของรหสัวชิา จากนั้น คลิกปุ่ม “Search” ระบบจะแสดงผลการคน้หา ตวัอยา่งดงัรูป 
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รูป 80 แสดงตัวอย่างหน้าจอผลการค้นหาข้อมูลรายวชิา 

 

จากผลการคน้หา ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการ แกไ้ข/ลบ รายวชิาดงักล่าวได ้ 
 ขั้นตอนการแกไ้ขรายวชิา 
คลิกเลือกสัญลกัษณ์  จากนั้นระบบจะเช่ือมโยงไปยงัหนา้ รายละเอียดวชิา ตวัอยา่งดงัรูป 

 
 

รูป 81 แสดงตัวอย่างหน้าจอแก้ไขรายวชิา 

ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนแปลงหลกัสูตรท่ีสังกดั หมวด ประเภทรายวชิา ค าอธิบายรายวชิา หรือเพิ่ม/
ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน อาจารยผ์ูส้อนร่วม และตวัแทนผูจ้ดัท า มคอ. ได ้โดยขั้นตอน
การด าเนินการไดอ้ธิบายเอาไวแ้ลว้ ในขอ้ “การเพิ่มรายวชิา” 

4.4. การลบรายวชิา 
จากรูปท่ี 76 คลิกเลือกสัญลกัษณ์ จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความถามยืนยนัการลบอีก

คร้ัง “คุณตอ้งการลบรายวชิา xxx-xxx subject name ?” 
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกการลบรายวชิาดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “ยกเลกิ”  
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยนืยนัการลบรายวชิาดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “ตกลง”  
หมายเหตุ : ผูใ้ชไ้ม่สามารถลบรายวิชา ท่ีมี ตอนท่ีเปิดสอนอยูไ่ด ้โดยระบบจะแสดงกล่องขอ้ความแจง้
เตือนใหผู้ใ้ชรั้บทราบดงัน้ี “ไม่สามารถลบรายวิชาท่ียงัมตีอนท่ีเปิดสอนอยู่” 
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5. ผู้อนุมัติรายงานระดับคณะ 
เป็นเมนูส าหรับ เพิ่ม/ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ แสดงตวัอยา่งหนา้จอดงัรูป 

 
 

รูป 82 แสดงตัวอย่างหน้าจอข้อมูลประธานหลักสูตร 

5.1. การเพิม่รายช่ือผู้อนุมัติรายงานระดับคณะ 
จากรูปท่ี 81 หากผูใ้ชต้อ้งการเพิ่ม ขอ้มูลรายช่ือผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ สามารถท าไดโ้ดย คลิก

เลือกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ต่างเพื่อใหผู้เ้ลือกรายช่ือผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูป 83 แสดงตัวอย่างหน้าจอค้นหาผู้อนุมัตริายงานระดับคณะ 
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ระบุช่ือ-นามสกุล หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือบุคลากรท่ีต้องการค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
ระบบจะแสดงผลการค้นหาในส่วนด้านบนของหน้าต่างดังกล่าว ซ่ึงประกอบด้วย รหัสประจ าตัว
ประชาชน ช่ือ-สกุล  

 
 

รูป 84 แสดงตัวอย่างหน้าจอผลการค้นหาข้อมูลผู้อนุมัตริายงานระดับคณะ 

คลิกเลือกบนรายการรายช่ือบุคลากร เพื่อเพิ่มขอ้มูลผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ จากนั้นรายช่ือดงักล่าวจะ
ปรากฏในส่วนการแสดงผลดา้นล่างของหนา้ต่างดงักล่าว (สามารถเพิ่มไดม้ากกวา่ 1 รายการ) หากผูใ้ช้
ยนืยนัการเพิ่มขอ้มูลผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ ใหค้ลิกปุ่ม “บันทกึข้อมูล” แสดงตวัอยา่งดงัรูป 
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รูป 85 แสดงตัวอย่างหน้าต่างการเลือกรายช่ือผู้อนุมัตริายงานระดบัคณะ 

5.2. การลบรายช่ือผู้อนุมัติรายงานระดับคณะ 

ผูใ้ช้สามารถท าไดโ้ดย คลิกเลือกสัญลกัษณ์  บนรายการรายช่ือผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะ ท่ี
ตอ้งการด าเนินการจากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความยืนยนัการลบรายช่ือผูอ้นุมติัรายงานดงักล่าวอีก
คร้ัง “คุณแน่ใจหรือไม่ว่า ต้องการลบรายช่ือท่ีเลือก คุณไม่สามารถลบรายการสุดท้ายได้เน่ืองจากจะต้อง
มอีย่างน้อยหน่ึงรายช่ือเสมอ” ตวัอยา่งไดด้งัรูป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูป 86 แสดงตัวอย่างหน้าจอข้อความถามยืนยันการลบรายช่ือผู้อนุมัตริายงานระดับคณะ 
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กรณีท่ีผูใ้ช้ต้องการยืนยนัการลบรายช่ือผูอ้นุมัติรายงานระดับคณะดังกล่าวให้ คลิกปุ่ม “Accept” 
จากนั้นระบบจะแสดงกล่องขอ้ความแจง้เตือนให้ผูใ้ช้รับทราบ “ด าเนินการลบรายช่ือผู้อนุมัติรายงาน
ระดับคณะเรียบร้อยแล้ว” 
กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกการลบรายช่ือผูอ้นุมติัรายงานระดบัคณะดงักล่าวให ้คลิกปุ่ม “Cancel”  

6. น าเข้ารายวชิา 
เป็นเมนูส าหรับให้เจ้าหน้าท่ีน าเข้าข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอนในเทอม/ปีการศึกษานั้นๆ เข้าสู่ระบบ 

ส าหรับจดัท ารายงาน มคอ. ผูใ้ช้สามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดย คลิกเลือกเมนู “น าเข้ารายวิชา” ระบบจะแสดง
ตวัอยา่งหนา้จอ ไดด้งัรูปท่ี 87 

 
รูป 87 แสดงตัวอย่างหน้าจอน าเข้ารายวชิา 

ให้ผูใ้ช ้ระบุ เทอมปี ท่ีตอ้งการน าเขา้ขอ้มูล จากนั้นคลิกปุ่ม “น าเข้ารายวิชาจากกองทะเบียน” จากนั้น
ระบบจะท าการน ารายวชิาเขา้สู่ระบบตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชก้  าหนด และเม่ือน าเขา้เสร็จเรียบร้อยระบบจะแสดง
ขอ้ความแจง้เตือนผูใ้ช ้“น าเข้าข้อมูลส าเร็จ”  
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รูป 88 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังน าเข้าข้อมูลรายวชิาส าเร็จ 

หลงัจากน าเขา้ขอ้มูลส าเร็จ ระบบจะแสดง คณะ/ภาควิชา ท่ีน าเขา้ขอ้มูล ช่ือผูน้ าเขา้ วนัท่ีน าเขา้รายวชิา 
และจ านวนรายวิชาท่ีน าเขา้ ในรูปแบบตาราง และรูปแบบกราฟ ผูใ้ชส้ามารถเรียกดูรายวชิาทั้งหมดท่ีน าเขา้
ระบบได้โดย คลิกเลือกขอ้ความ ตวัเลข (จ านวนรายวิชา) จากในตารางจากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่าง
รายวชิาท่ีน าเขา้ แสดงตวัอยา่งไดด้งัรูปท่ี 89 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 89 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายวชิาที่น าเข้า 

หมายเหตุ : เจา้หนา้ท่ีคณะจะน าเขา้ขอ้มูลรายวิชาไดเ้ฉพาะในคณะท่ีตนเองสังกดั และเจา้หนา้ท่ีภาควิชาจะ
สามารถน าเขา้ขอ้มูลรายวชิาไดเ้ฉพาะภายในภาควชิาท่ีตนเองสังกดั หรือไดรั้บสิทธ์ิ เท่านั้น 
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7. รายวชิาทีต้่องรายงาน มคอ. 
 เป็นเมนูส าหรับให้เจา้หน้าท่ีเตรียมขอ้มูลรายวิชาท่ีตอ้งการรายงาน มคอ.เพื่อจะได้น าเขา้รายละเอียด
ของรายวิชา ไดแ้ก่ ตอน อาจารยผ์ูส้อน เป็นตน้ ในเมนู "น าเขา้รายวชิา" ต่อไป ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดย 
คลิกเลือกเมนู “รายวชิาทีต้่องรายงาน มคอ.” ระบบจะแสดงตวัอยา่งหนา้จอ ไดด้งัรูปท่ี 90 

 
รูป 90 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายวชิาที่ต้องรายงาน มคอ. 

 การเพิม่รายวชิา 
 กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มรายวิชาต้องต้องการรายงาน มคอ.ได้ดังรูปท่ี 91 สามารถกดปุ่ม  
รายวิชาท่ีเลือกดงักล่าวจะถูกเตรียมไวเ้พื่อน าเขา้ต่อไป และรายวิชาท่ีเลือกเพิ่มเขา้มาแล้วจะหายไปจาก List 
รายการคน้หา 
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รูป 91 แสดงตัวอย่างหน้าจอค้นหารายวชิาที่ต้องรายงาน มคอ. 

 การลบรายวชิา 
 จากรูปท่ี 90 กดปุ่ม เพื่อลบรายวิชาท่ีไม่ต้องการรายงาน มคอ. ออก เพื่อเม่ือน าเข้ารายวิชาแล้ว 
รายวิชาดังกล่าวจะไม่ได้เข้ามาในระบบ และสามารถลบได้ทีละหลาย ๆ วิชา โดยกดปุ่ม  และกดปุ่ม 

 ดงัรูปท่ี 92 

 
รูป 92 แสดงตัวอย่างหน้าจอลบรายวชิาที่ไม่ต้องการรายงาน มคอ. 
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8. รายวชิาหลาย Mapping 
 เป็นเมนูส าหรับจดัการรายวิชาเดียวกนั แต่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละตอนท่ีสอน (Section) 
แตกต่างกนั ผูใ้ช้สามารถเข้าใช้งานได้โดย คลิกเลือกเมนู “รายวิชาหลาย Mapping” ระบบจะแสดงตวัอย่าง
หนา้จอ ไดด้งัรูปท่ี 93 

 
 

รูป 93 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายวชิาหลาย Mapping 

  การเพิม่ Mapping  
  จากรูปท่ี 93 คลิกท่ี ปุ่ม  เพื่อเป็นการก าหนดว่าจะให้รายวิชาใด มีหลาย 
Mapping ดงัรูปท่ี 94 
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รูป 94 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มรายวชิาหลาย Mapping 

  จากรูปท่ี 94 เลือกรายวิชาท่ีต้องการให้แต่ละตอน (Section) มี Mapping แตกต่างหรือไม่
เหมือนกนับางตอน (Section) จากนั้นระบุ "ช่ือ Mapping หลกั" จะเห็นไดว้า่จากตวัอยา่งจะตั้งช่ือ Mapping หลกั 
ท่ีบอกถึงรหัสวิชาและช่ือวิชาย่อ ๆ เพื่อจะได้ไม่สับสนในกรณีท่ีมีวิชาท่ีตอ้งการท าหลาย Mapping รหัสวิชา
เดียวกนัแต่มีช่ือรายวชิาแตกต่างกนั จากนั้นกดปุ่ม  
  ในการแก้ไข Mapping หลัก จากรูปท่ี 93 สามารถกดปุ่ม  เพื่อแก้ไข โดยขั้นตอนจะ
เหมือนกบัการเพิ่ม Mapping และการลบ Mapping หลกัสามารถกดปุ่ม เม่ือไม่ตอ้งการให้รายวิชาน้ีมีหลาย 
Mapping 
  การเพิม่ Sub mappings 
  จากรูปท่ี 93 คลิกท่ี ปุ่ม  เพื่อเข้าไปเพิ่ม Sub mappings  กดปุ่ม  ปรากฏ
หนา้จอดงัรูปท่ี 95  
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รูป 95 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่ม Sub mappings 

  ระบุช่ือเรียก Sub mapping ท่ีตอ้งการ จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่าจะตั้งช่ือให้สอดคลอ้งกบักลุ่ม
ผูเ้รียนท่ีใช ้Sub mapping น้ี จากนั้นกดปุ่ม  จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 96 

 
รูป 96 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่ม Sub mappings 
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  ในการแก้ไข Sub mapping จากรูปท่ี  96 สามารถกดปุ่ม  เพื่อแก้ไข โดยขั้ นตอนจะ
เหมือนกบัการเพิ่ม Sub mapping และการลบ Sub mapping สามารถกดปุ่ม เม่ือไม่ตอ้งการใช ้Sub mapping 
น้ีแลว้ 
  การท ามาตรฐานผลการเรียนรู้ของ Sub Mapping 
  จากรูปท่ี 96 คลิกปุ่ม  เพื่อจดัท ามาตรฐานผลการเรียนรู้ของ Sub mapping ดงัรูปท่ี 97 

 
รูป 97 แสดงตัวอย่างหน้าจอจดัท ามาตรฐานผลการเรียนรู้ของ Sub mapping 

  ขั้นตอนการเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในแต่ละดา้นการใชง้านเช่นเดียวกบัเมนู "มาตรฐานผล
การเรียนรู้" ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นขา้งต้น เพียงแต่แตกต่างกนัตรงท่ี จากรูปท่ี 97 เม่ือจะเลือกเพิ่มมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ในดา้นใด จะตอ้งกดปุ่ม  ก่อน ปุ่ม จึงจะสามารถคลิกได ้
  การคัดลอกมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  จากรูปท่ี 97 จะตอ้งเลือกมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นและผลการเรียนรู้/กลยุทธ์การสอน/

กลยทุธ์การประเมิน ท่ีปุ่ม คลิกท่ี  และเลือกเมนู "คดัลอก" ปรากฏดงัรูปท่ี 98 
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รูป 98 แสดงตัวอย่างหน้าจอคัดลอกมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ Sub mapping  

  - เลือก Master mapping หมายถึง Mapping หลกั ซ่ึงเป็นตน้ทางท่ีตอ้งการคดัลอก  
  - เลือก Sub mapping หมายถึง Sub mapping ของ Mapping หลัก ซ่ึงเป็นต้นทางท่ีต้องการ
คดัลอก 
  - เลือก มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ Sub mapping ซ่ึงเป็นตน้ทางท่ีตอ้งการ
คดัลอก 
  - เลือก ดา้น หมายถึง ขอ้มูลผลการเรียนรู้/กลยุทธ์การสอน/กลยุทธ์การประเมิน ซ่ึงเป็นตน้ทาง
ท่ีตอ้งการคดัลอก 
  จากนั้นเลือกหัวขอ้ท่ีตอ้งการ แลว้กดปุ่ม  จะปรากฏหนา้จอให้สามารถแกไ้ข และลบ
มาตรฐานขอ้ท่ีคดัลอกนั้น ๆ ไดด้ว้ย กดปุ่ม  เม่ือคดัลอกหรือแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 
  การเลือก Sub mapping ให้กบัตอน 
  จากรูปท่ี 93 คลิกปุ่ม  เพื่อเลือก Sub mapping ท่ีสร้างไวใ้หก้บัตอนท่ีตอ้งการ ดงัรูปท่ี 99 



79 

 

 

The Computer Center 

Prince of Songkla University 

คู่มือการใช้งานระบบกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

 
รูป 99 แสดงตัวอย่างหน้าจอเลือก Sub mapping ให้กับตอน 

  จากรูป ท่ี  99  กดปุ่ม   เพื่ อ เลือก Sub mapping ให้กับตอน ท่ีต้องการ จากนั้ นกดปุ่ม 
 และกดปุ่ม เม่ือไม่ตอ้งการ 

 หมายเหตุ : รายวิชาใดท่ีได้ก าหนดเป็นรายวิชาหลาย Mapping จะตอ้งเลือก Sub mapping ให้กับทุก
ตอน (Section) มิฉะนั้นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาในตอน (Section) นั้น ๆ จะไม่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตั้ง
ตน้มาให ้
  การเพิม่ตอนของรายวชิาหลาย Mapping 
  ในการเพิ่มตอน สามารถคลิกปุ่ม  แลว้เลือกตอนท่ีตอ้งการ ในกรณีท่ีไม่มีตอนให้
เลือกในรายวิชานั้น ๆ จะตอ้งท าการเพิ่มตอนในเมนู "จดัการขอ้มูลรายวิชา" ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นขา้งตน้ เม่ือเพิ่ม
ตอนเรียบร้อยแลว้ กลบัมาท่ีการเพิ่มตอนในเมนู "รายวิชาหลาย Mapping" เพื่อเพิ่มตอนอีกคร้ัง จะพบว่าตอน
ดงักล่าวท่ีไดเ้พิ่มเขา้ไปในเมนู "จดัการขอ้มูลรายวชิา" จะมีใหเ้ลือกแลว้ 
  

9. ออกรายงาน 
 เป็นเมนูส าหรับออกรายงานแสดงขอ้มูล ในรูปแบบไฟล์ Excel โดยสามารถก าหนดเง่ือนไขในการ
ออกรายงานได ้ผูใ้ช้สามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดย คลิกเลือกเมนู “ออกรายงาน” ระบบจะแสดงตวัอยา่งหน้าจอ ได้
ดงัรูปท่ี 100 
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รูป 100 แสดงตัวอย่างหน้าจอการออกรายงาน 

 
 หมายเหตุ : ทุกมคอ. มีการใชง้านเมนู "ออกรายงาน" เช่นเดียวกนั ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ 
   

 


