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ระบบสารสนเทศการจัดทำรายละเอียดวิชาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แผนของรายละเอียด
รายวิชา)  
เป็นส่วนหนึ ่งของระบบสารสนเทศ ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ ( Course Specification and 
Report)  ของมหาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่ ประธานหลักสูตร อาจารย์ เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร คณบดี 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการจัดทำรายงาน รายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ ( 
Course Specification and Report)  ต่าง ๆ 
 
ผู้ใช้งานในระบบ 
 การใช้งานระบบจะแบ่งตามสิทธิ์ว่าได้รับบทบาทของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชา 
ผ่านระบบ ดังนี ้

1. อาจารย์ และตัวแทน (Lecturer/Agent) 
คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนในการจัดทำรายงาน แผนของรายละเอยีดรายวิชา 

ของวิชานั้น ๆ โดยสามารถ 
▪ จัดทำรายละเอียดวิชา แผนของรายละเอียดรายวิชาเฉพาะตอน (Section) ที่ได้รับมอบหมาย 
▪ สำเนาข้อมูลรายวิชาในตอน (Section) ที่เคยมีการจัดทำรายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชาไว้แล้ว เพื่อเป็น

ข้อมูลตั้งต้นในการจัดทำรายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชาตอนท่ีกำลังจัดทำได้ 
▪ แสดง และพิมพ์ รายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชาตอนท่ีได้รับมอบหมายได้ 
▪ ส่งรายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชาให้ประธานหลักสูตรตรวจสอบ 
▪ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับรายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชา 
▪ สามารถเลือกรับหรือไม่รับ Mail แจ้งผลพิจารณา แผนของรายละเอียดรายวิชาได้ 

2. ประธานหลักสูตร (Curriculum President) 
ประธานหลักสูตร คือผู ้ที ่ได้รับสิทธิ ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชาใน

หลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถ 
▪ สามารถติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับรายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชาของหลักสูตร  
▪ ตรวจสอบพิจารณา/ให้ความคิดเห็น แผนของรายละเอียดรายวิชาที่อาจารย์หรือตัวแทนส่งมา 

o กรณีผ่านการพิจารณา ส่งต่อให้กับผู้บริหารสูงสุดคณะ 
o กรณีไม่ผ่านการพิจารณา ส่งกลับไปยังอาจารย์หรือตัวแทน 

▪ พิจารณา/ให้ความคิดเห็น แผนของรายละเอียดรายวิชา ที่ผู้บริหารสูงสุดคณะให้ความเห็นว่า ต้องแก้ไข 
o ส่งให้อาจารย์ หรือตัวแทน แก้ไขรายงาน แล้วส่งมาใหม่ 

▪ ระบบจะส่ง Mail แจ้งผลพิจารณาให้อาจารย์ หรือตัวแทน 
▪ สามารถเลือกรับหรือไม่รับ Mail แจ้งผลพิจารณา ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการได้ 

 
3. ผู้บริหารสูงสุดคณะ (Faculty Submitter) 

ผู้บริหารสูงสุดคณะ คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการยืนยัน รับทราบรายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชา ภายใต้สังกัดของ
คณะ โดยสามารถ 

▪ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับรายงาน ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ ของ
คณะ  

▪ รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็น รายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชา ที่ผ่านการพิจารณาจากประธาน
หลักสูตรแล้ว 
o กรณียืนยันรับทราบ ถือว่ารายงานนี้ผ่านการอนุมัติสูงสุดแล้ว 
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o กรณียืนยัน ไม่ยอมรับ(ให้แก้ไข) ระบบจะแจ้งให้ประธานหลักสูตร พิจารณาใหม่ 
▪ สามารถเลือกรับหรือไม่รับ Mail แจ้งผลพิจารณา ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการได้ 

4. เจ้าหน้าที่ระดับคณะ/ภาควิชา (Faculty Staff/Department Staff) 
เจ้าหน้าที่ระดับคณะภาควิชา คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเตรียมข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการจัดทำ แผนของรายละเอียด

รายวิชา ภายใต้สังกัดของคณะ หรือภาควิชาโดยสามารถ 
▪ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับรายงาน ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ ของ

คณะ  
▪ เตรียมข้อมูล 

o ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร  
o ข้อมูลรายวิชา 
o ข้อมูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

▪ กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
▪ จัดการรายชื่อผู้ทำหน้าที่ประธานหลักสูตร 
▪ จัดการรายชื่อผู้ทำหน้าที่ผู้บริหารคณะสูงสุด 

5. เจ้าหน้าทีส่ำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในควบคุมติดตามการจัดทำรายงาน แผนของ

รายละเอียดรายวิชา ของทุกหลักสูตรโดยสามารถ 
▪ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับรายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชา ของหลักสูตรทุกระดับ

การศึกษา  
▪ แสดง และพิมพ์ รายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชาทุกระดับการศึกษา 

6. ผู้จัดการคณะ (Faculty Administrator)  
ผู้จัดการคณะ คือเจ้าหน้าที่ระคณะผู้ที่ได้รับสิทธ์ิในบริหารจัดการของทั้งคณะ ทำหน้าท่ี 
▪ จัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบของคณะ  ลงในบทบาทต่าง ๆ ดังนี้ 

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

หมายเหตุ : สิทธ์ิเข้าใช้งานระบบในส่วนต่างๆ จะได้รับตามบทบาท (รายละเอียดตามผู้ใช้งานในระบบ) 
  

ขั้นตอนการการดำเนินการ 
1. สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดวัน/เวลา จัดส่ง ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ 

ของแต่ละภาคปีการศึกษา 
2. ผู้จัดการคณะ จัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบของคณะ ตามบทบาทต่าง ๆ ในระบบ 
3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ประจำคณะ หรือ ภาควิชาจัดเตรียม 

1) ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  
▪ ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
▪ โครงสร้างหลักสูตร  
▪ นำเข้ารายวิชาในหลักสูตร 

2) ข้อมูลรายวิชา 
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▪ นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
▪ จัดการข้อมูลรายวิชา 

3) จัดการรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 
4) จัดการรายชื่อประธานหลักสูตร และผู้ร่วมรับผิดชอบหลักสูตร 
5) ข้อมูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

▪ แต่ละหลักสูตรจะแสดงหมวดวิชาภายในหลักสูตรนั้นๆ ข้ึนมาให้ตั้งแต่ต้น 
▪ ในแต่ละมาตรฐาน สามารถเพิ่มข้อมูลในแต่ละหมวดย่อยได้ เพื ่อที ่จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการกรอก  

รายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ หมวด 2 ต่อไป 
6) กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

4. จัดทำ แผนของรายละเอียดรายวชิา  
1) เมื่อจัดทำเสร็จ ต้องยืนยันส่งไปยัง ประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณา 
2) หลังจากท่ีถูกส่งไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก จนกว่า  Course Spec. ฉบับน้ันถูกพิจารณาเป็น ไม่ผ่าน จึงจะ

สามารถเข้าไปปรับแก้ไข และดำเนินการส่งใหม่อีกครั้ง 
5. ประธานหลักสูตร พิจารณา แผนของรายละเอียดรายวิชา 

1) ผ่าน : สถานะของรายงานจะถูกเปลี่ยนจาก กำลังดำเนินการ เป็น รอพิจารณา และถูกส่งต่อไปยัง ผู้บริหารสูงสุด
คณะ 

2) ไม่ผ่าน : สถานะของรายงาน จะถูกเปลี่ยนจากกำลังดำเนินการเป็น ไม่ผ่าน เพื่อให้อาจารย์ กลับไปปรับแก้ไขใหม่
อีกครั้ง 

6. ผู้บริหารสูงสุดคณะ พิจารณาและรับทราบ แผนของรายละเอียดรายวิชา 
1) ผ่าน : สถานะของรายงานจะถูกเปลี่ยนจาก กำลังดำเนินการ เป็น ผ่าน 
2) ไม่ผ่าน : สถานะของรายงานจะถูกเปลี่ยนจาก กำลังดำเนินการ เป็น ไม่ผ่าน(จากผู้บริหารคณะ) และส่งกลับให้

ประธานหลักสูตร แก้สถานะเป็น ไม่ผ่าน เพื่อให้อาจารย์ กลับไปปรับแก้ใหม่ 
7. ทุกบทบาท (ยกเว้น ผู้จัดการคณะ) สามารถติดตตามสถานะ รายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชา 

1) สามารถค้นหาตามรายวิชา รายสถานะ หรือ รายหลักสูตร 
2) สามารถจัดพิมพ์รายงานท่ีผ่านสถานะจัดทำแล้วได้  

▪ แต่จะสมบูรณ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับ การเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูล แผนของรายละเอียดรายวิชา แต่ละวิชา 
 

การเข้าสู่ระบบ 
1. เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์  

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

2. ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ PSU Passport ของตนเองเท่านั้น หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

3. หากต้องการสิทธ์ิเข้าใช้งานระบบในส่วนต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
4. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบกับหน้าจอแสดงเมนูข้อมูลส่วนตัว (Profile) ประกอบด้วย  

▪ ส่วนช่ือผู้ใช้งานปัจจุบัน ปุ่มสำหรับเลือก List รายการเมนู และส่วนสำหรับ Logout ออกจากระบบ 
▪ ส่วนแสดงผลข้อมูลบุคลากรตามระบบ DSS 

https://course.psu.ac.th/
https://course.surat.psu.ac.th/
https://course.phuket.psu.ac.th/
https://course.trang.psu.ac.th/
https://course.pn.psu.ac.th/
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▪ ส่วนเข้าใช้งานระบบ 
 

 
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้าจอ Profile สำหรับอาจารย ์

Profile 
สำหรับหน้า Profile สำหรับอาจารย์ จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบน ส่วนแสดงผล ดังนี้ 
1. ส่วนบน 

ออกจากระบบ (Logout) : เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มนี้ จะเป็นการออกจากระบบ 
2. ส่วนแสดงผล 

จากรูปส่วนน้ีจะเป็นส่วนแสดงรายละเอียดข้อมูล  
1) ข้อมูลตามระบบ DSS 

แสดงข้อมูลส่วนตัว และสังกัดของผู้ใช้งานระบบ  
▪ ชื่อ-นามสกุล (Full Name) : แสดงช่ือและนามสกุล ของผู้ใช้งาน 
▪ คณะ/หน่วยงาน (Faculty) : แสดงคณะที่ผู้ใช้งานสังกัด 
▪ ภาควิชา/ฝ่าย (Department) : แสดงภาควิชาหรือฝ่ายที่ผู้ใช้งานสังกัด 
▪ วิทยาเขต (Campus) : แสดงวิทยาเขตที่ผู้ใช้งานสังกัด 
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2) ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ 
เป็นส่วนสำหรับแสดงระดับสิทธ์ิและคณะทั้งหมด ท่ีผู้ใช้งานมีสิทธ์ิและสามารถดำเนินการได้ 

▪ Email Notifications : Email ในการแจ้งเตือน เลือก "Yes" หมายถึงเลือกรับ Mail แจ้งเตือนผล
พิจารณา แผนของรายละเอียดรายวิชา หรือแจ้งให้พิจารณา แผนของรายละเอียดรายวิชา ถ้าไม่ต้องการ
รับ Mail แจ้งเตือนให้เลือก "No" 
หมายเหตุ : ทุกบทบาท (ยกเว้น ผู้จัดการคณะและเจ้าหน้าที่คณะ/ภาควิชา) สามารถเลือกรับหรือไม่รับ 
Mail ผลการพิจารณา แผนของรายละเอียดรายวิชาได้ 

▪ สิทธิ์ทั้งหมดท่ีผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ (List All Roles) : แสดงสิทธ์ิทั้งหมดที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการ
ได้ 

▪ เลือกสิทธิ์เข้าใช้งาน (Roles) : สำหรับกรณีผู้ใช้มีสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการได้มากกว่า 1 สิทธิ์ ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกสิทธ์ิที่ต้องการได้จาก List รายการ 

▪ คณะที่สามารถเข้าใช้งาน (List All Faculty) : แสดงรายการคณะทั้งหมดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ดำเนินการ โดย
ข้อมูลคณะจะขึ้นอยู่กับ สิทธ์ิที่ผู้ใช้เลือกเข้าใช้งาน 

▪ เลือก Plan ก่อนคลิกปุ่ม “click to process” 
หมายเหตุ : สำหรับรายการ “คณะที่สามารถเข้าใช้งานได้” หากผู้ใช้มีสิทธ์ิเข้าใช้งานในคณะที่ตรงกับต้นสังกัด

เพียงคณะเดียว รายการข้อมูลดังกล่าวจะไม่แสดง 
 

 
รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้าจอ Dashboard สำหรับอาจารย ์

Dashboard 
สำหรับหน้า Dashboard อาจารย์ จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนบน ส่วนค้นหา และส่วนแสดงสถานะ

รายงาน ดังนี ้
1. ส่วนบน 

1) ผู้ใช้งานระบบ : แสดงชื่อผู้ใช้งานปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกสัญลักษณ์  หลังชื่อของตนเพื่อกลับมายัง
หน้า Dashboard / Profile ได้ 
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2)    เมนูจัดการรายงาน (Report manager) : เป็นเมนูสำหรับจัดการรายงาน ได้แก่ แก้ไข ส่ง ดูรายงานแผน
ของรายละเอียดรายวิชา ดูความเห็นจากประธานหลกัสูตรหรอืผู้บรหิารระดับคณะ และสามารถคัดลอกรายงานแผน
ของรายละเอียดรายวิชา ฉบับน้ัน ๆ ได้ 
4) ออกจากระบบ (Logout) : เมื่อผู้ใช้กดปุ่มนี้ จะเป็นการออกจากระบบ 

2. ส่วนค้นหา 
ผู้ใช้สามารถค้นหาเฉพาะรายวิชาที่อยู่ใน คณะที่ผู้ใช้สังกัดเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 
1) ไม่ระบุเงื่อนไข : ระบบแสดงรายวิชาทั้งหมด 
2) ระบุเง่ือนไข : เงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหา คือ รหัสวิชาหรือช่ือวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุเพียงบางส่วนของ

ข้อมูลดังกล่าวได้ จากนั้นคลิกปุ่ม “Search” ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามเง่ือนไขท่ีระบุ ดังนี้ 
▪ Code : แสดงรหัสวิชา 
▪ Name : แสดงช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 
▪ Section : แสดงตอน 
▪ Credit : แสดงจำนวนหน่วยกิต 
▪ Status : แสดงสถานะรายงาน Course Spec. ของรายวิชานั้นๆ ว่าสถานะปัจจุบันเป็นสถานะใด 

▪ View : เมื่อมีสัญลักษณ์  ในช่องนี้ หมายความว่า รายงาน  Course Spec. ของรายวิชาฉบับนั้นๆ ได้ถูก

จัดทำแล้ว ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม  เพื่อเรียกดูรายงานฉบับน้ัน ๆ ได้ 

▪ Download : แสดงสัญลักษณ์ ใช้สำหรับดาวน์โหลดไฟล์  Course Spec. รายวิชา ตอนนั้น ๆ  

▪ Comment : เมื ่อมีสัญลักษณ์  ในช่องนี้ ผู ้ใช้สามารถคลิกเพื่อแสดงความเห็นที่ได้รับจากประธาน
หลักสูตร หรือผู้บริหารระดับคณะ โดยจะแสดงข้อความที่เป็นข้อความล่าสุด  

▪ Edit : เมื่อมีสัญลักษณ์ ในช่องนี้ หมายความว่า ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดำเนินการจัดทำรายงาน  Course 
Spec. ของรายวิชานั้น ๆ  

▪ Submit : แสดงสัญลักษณ์สำหรับ ยืนยันการส่ง Course Spec. หากผู้ใช้ยังไม่ได้มีการเริ่มจัดทำ Course 
Spec. ในช่องนี้จะไม่แสดงสัญลักษณ์ใดๆ แต่หากในรายวิชาดังกล่าวผู้ใช้ได้เข้าไปดำเนินการจัดทำ Course 
Spec.เรียบร้อยแล้ว หรือกำลังอยู่ระหว่างจัดทำ สัญลักษณ์จะ Enable ให้ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อยืนยันการส่ง 
Course Spec. ได้  

หมายเหตุ : ถ้าอาจารย์เข้าสู่ระบบมาแล้ว เห็นเพียงสัญลักษณ์  แสดงว่าอาจารย์มีตัวแทน (Agent) เป็นผู้จัดทำ
รายงาน  Course Spec. แทน (ในกรณีที่อาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก) หรืออาจารย์เป็นผู้สอนร่วม 
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รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างหน้าผลการค้นหา 

3. ส่วนแสดงสถานะรายงาน รายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ 
เป็นส่วนแสดงสถานะรายงาน รายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ใช้
สามารถเลือกแสดงผลได้ 2 รูปแบบ คือ มุมมองกราฟ (Graph View) และมุมมองตาราง (Table View) ผู ้ใช้
สามารถคลิกที่แท่งกราฟใดแท่งกราฟหนึ่ง(กรณีเป็นโหมดกราฟ) หรือคลิกที่สถานะใดสถานะหนึ่ง (กรณีเป็นโหมด
ตาราง) เพื่อดูข้อมูลรายวิชาในสถานะนั้นๆ ได้ โดยการแสดงข้อมูลจะแบ่งตามสถานะของรายงาน  รายละเอียด
รายวิชาและรายงานผลดำเนินการ ทัง้หมด 5 สถานะ ดังนี ้

1) Not Start : แสดงจำนวนรายวิชาที่ยังไม่เคยมีการจัดทำรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ เมื่อ
ผู้ใช้คลิกแล้ว ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาที่เลือกในส่วนค้นหา 

2) Composing : แสดงจำนวนรายวิชาที่อยู่ระหว่างจัดทำ (ยังไม่เคยมีการส่งรายงานมาก่อน) เมื่อผู้ใช้คลิกเลือก 
ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาที่เลือกในส่วนค้นหา 

3) Waiting : แสดงจำนวนรายงานที่ถูกส่งและอยู่ระหว่างรอพิจารณาจากประธานหลักสูตรและ/หรือผู้บริหาร
ระดับคณะ เมื่อผู้ใช้คลิกเลือก ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาที่เลือก
ในส่วนค้นหา 

4) Returned : แสดงจำนวนรายงานที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากประธานหลักสูตร เมื่อผู้ใช้คลิกเลือก ระบบจะแสดง
รายวิชา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาที่เลือกในส่วนค้นหา 

5) Passed : จำนวนรายงานที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับคณะ(ถือว่ารายงานฉบับนั้น เสร็จสมบูรณ์) เมื่อ
ผู้ใช้คลิกเลือก ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะท่ีคลิกเลือก และตามเทอม/ปีการศึกษาท่ีเลือกในส่วนค้นหา 

หมายเหตุ : จะเห็นได้ว่าเมื ่ออยู่ในหน้า Dashboard ระบบจะแสดงสีเข้มที่ PLAN หมายถึงกำหนดแสดงหน้า 
Dashboard ของ แผนของรายละเอียดรายวิชา ถ้าต้องการดูสถานะของรายงาน รายละเอียดรายวิชาและรายงาน
ผลดำเนินการ ในส่วนของ รายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ อื่น ๆ สามารถคลิกปุ่ม PLAN และ 
Result ส่วนการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ในหน้า Dashboard นี้เช่นเดียวกับ แผนของรายละเอียดรายวิชาที่ได้อธิบาย
ไว้ในข้างต้น 
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การจัดทำแผนของรายละเอียดรายวิชา/ชุดวิชา  
อาจารย์สามารถจัดทำ แผนของรายละเอียดรายวิชา/ชุดวิชา ได้โดยจากรูปที่ 3 คลิกเลือก  ในรายวิชาที่ต้องการ 

จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าจอ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้เริ่มต้นบันทึก/แก้ไข แผนของรายละเอียดรายวิชา ด้านซ้ายบนจะ
แสดงข้อความ “คุณกำลังจัดทำ แผน - Plan” รายละเอียดของรายวิชา/ชุดวิชา 

1. การจัดทำรายวิชา หมวดที่ (Section) : 1  

 

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างแผนของรายวิชา หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

สำหรับ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป General Information จะเป็นส่วนข้อมูลทั่วไปของรายวิชา ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล
ดังนี ้
▪ รหัสและชื่อรายวิชา/ชุดวิชา Course code and title/Module : แสดงรหัสวิชา และชื่อรายวิชา 
▪ จำนวนหน่วยกิต Number of credits :  แสดงจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา หากเป็นรายวิชา active learning 

จะแสดงวงเล็บซ้อน ตัวอย่างเช่น 1((1)-0-2) 
▪ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา/ชุดวิชา Program and course categories/Module :  แสดงช่ือ

หลักสูตรและหมวดวิชาที่สังกัด 
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▪ การจัดการเรียนการสอน Teaching management : แสดงช่ือคณะที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอน 
▪ อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบรายวิชา/ชุดวิชา อาจารย์ผ ู ้สอน อาจารย์ท ี ่ปร ึกษา อาจารย์น ิเทศ Course 

coordinator(s) and lecturer(s)/Module/Advisor/supervisor : แสดงชื่ออาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา/ชุดวิชา อาจารย์ผู้สอน 

▪ ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน Semester/Year of study : ให้ผู้ใช้งานเลือก ช้ันปีท่ีเรียน 
จากตัวเลือกภายในระบบ 

▪ รายวิชาที่เกี่ยวข้อง Related Courses :   (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา) (Prerequisite Subject) :  แสดงรหัสวิชา และชื่อรายวิชาบังคับเรียนก่อน บังคับเรียนร่วม (Co – 
requisite) และบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) ข้อมูลในส่วนนี้เจ้าหน้าที่คณะจะจัดเตรียมไว้ให้อาจารย์/
ตัวแทนในหน้าจัดการข้อมูลหลักสูตร หากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ 

▪ วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม และการรายงานผลดำเนินการ  Dated of the 
course/module specification field experience implementation and report details : แสดงวันท่ี
ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลครั้งแรก และเป็นวันท่ีที่ไม่เกินวันกำหนดส่ง 

เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล หมวดที่ 1  
จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า  แสดงหน้าหมวดที่ (Section) : 1  

2. การจัดทำรายวิชา หมวดที่ (Section) : 2 

 

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างแผนของรายวิชา หมวดที่ 2 
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รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างแผนของรายวิชา หมวดที่ 2 (ต่อ) 

สำหรับ หมวดที ่ 2 ผลการเร ียนรู ้ท ี ่คาดหวังของชุดวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม Module Field Experience 
Implementation Expected Learning Outcomes 

▪ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา/ชุดวิชา Course/Module Learning Outcomes : การพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ระดับรายวิชา/ชุดวิชา ของนักศึกษา 

o เพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา/ชุดวิชา Add Course/Module CLOs คลิก  เพื่อเพ่ิม 

 
รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างเพิ่ม CLOs 

เมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Add” หากไม่ต้องการเพิ่มให้คลิกปุ่ม “Close”  
 

o เพ่ิมกลยุทธ์/วิธีการสอน Add Teaching Strateg/ methods คลิก  เพื่อเพ่ิม 

 
รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างเพิ่มกลยุทธ/วิธีการสอน 

เมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Add” หากไม่ต้องการเพิ่มให้คลิกปุ่ม “Close”  
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o เพ่ิมกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล New Measurement and Evaluation 

Strategies/methods คลิก  เพื่อเพ่ิม 

 
รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างเพิ่มกลยุทธ/วิธีการวัดและการประเมินผล 

เมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Add” หากไม่ต้องการเพิ่มให้คลิกปุ่ม “Close”  
 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา/ชุดวิชา CLOs , กลยุทธ์/วิธีการสอน Strategy/Measurement Method , กลยุทธ์/

วิธีการวัดและการประเมินผล Strategy/Measurement and evaluation methods สามารถคลิกปุ่ม  เพื ่อแก้ไข และ

สามารถคลิกปุ่ม  เพื่อลบ 
 **ในหมวดที่ 2 บังคับต้องมี CLOs , กลยุทธ์/วิธีการสอน , กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ครบทั้ง 3 อย่าง อย่างน้อย 1 รายการ 
▪ เครื ่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล Measurement tools and weight distribution : 

ระบบจะดึงข้อมูลจากหมวดที่ 2 ข้อที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา/ชุดวิชา ที่มี CLOs ทุกข้อมาแสดง จะต้องเลือก
กลยุทธ์/วิธีการสอน วิธีการวัดและการประเมินผล จะต้องระบุค่าน้ำหนักในการวัดและประเมินผล ตามที่ได้กรอกข้อมูล
ไว้ในส่วนของหมวดที่ 2 ข้อท่ี 1 อย่างน้อย 1 ข้อ โดยคลิก   จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
รูปที่ 10 แสดงตัวอยา่งหน้าจอเครื่องมือและน้ำหนักในการวัดประเมินผล 

o คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกกลยุทธ์/วิธีการสอน (ทางด้านซ้ายมือ) และเลือกกลยุทธ์/วิธีการวัดและการ
ประเมินผล (ทางด้านขวามือ) จะต้องระบุค่าน้ำหนักในการวัดและประเมินผลเมนิผลดว้ย โดยการกรอก
จำนวนตัวเลข ** หากไม่สามารถกรอกข้อมูลตัวเลขได้ ให้กดปุ่ม F5 แล้วกรอกข้อมูลอีกครั้ง หาก
ต้องการแก้ไขก็สามารถปรับแก้ไขได้โดยทันที ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลให้ทันทีเมื่อแก้ไข โดยไม่ต้อง
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กดปุ่ม “Save” น้ำหนักคะแนนร้อยละ จะไม่คิดคำนวณกรณีเกิน 100 ให้ ระบบอำนวยแค่คำนวณ
คะแนนให้ อาจารย์ต้องตรวจสอบไม่ให้เกิน 100 คะแนนเอง 

▪ การให้ระดับขั้นและการตัดเกรด : ระบุข้อมูล การใหส้ัญลักษณ์ เช่น S, U หรือ A, B, C, D, E และระบุเกณฑ์
มาตรฐานการตดัสินใหส้ัญลักษณแ์ต่ละตัวอักษร) บังคับกรอก 

▪ แนวทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา/ผู้เรียน Appeal procedure : ระบุวิธีการหรือช่องทางที่นักศึกษา/
ผู้เรียนจะขออุทธรณ์ บุคลากรผู้รับการอุทธรณ์ และกระบวนการหรือวิธีการจัดการ  ข้อมูลในส่วนนี้จะดึงมาจากแนว
ทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา/ผู้เรียนในหน้าจัดการข้อมูลหลักสูตร ของแต่ละหลักสูตรที่เจ้าหน้าท่ีคณะได้เตรียมข้อมูลไว้
ให้อาจารย์/ตัวแทน โดยอาจารย์/ตัวแทน สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ หากเจ้าหน้าที่คณะไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้
อาจารย์/ตัวแทนสามารถกรอกข้อมูลได้เอง บังคับกรอก 

▪ คำอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา Course/Module description : เจ้าหน้าท่ีคณะจะเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลในส่วน
นี้ หากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีในการแก้ไข อาจารย/์ตัวแทนไม่สามารถแก้ไขข้อมลูเองได้ 

▪ จำนวนชั่วโมงที่ใช้ : ให้ระบุชั่วโมงการให้การปรึกษานอกเวลาเรียน เป็นตัวเลข หากไมม่ีให้ระบุ 0 บังคับกรอก 
▪ ทรัพยากร/สิ่งสนับสนนุ Materials/Support : ให้ระบุทรัพยากรที่ใช้ บังคับกรอก 

เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล หมวดที่ 2 
หากข้อมูลที่กรอกครบถ้วน (ที่จำเป็นต้องกรอก) จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า  แสดงหน้าหมวดที่ (Section) : 2 

 
3. การจัดทำรายวิชา หมวดที ่(Section) : 3 

 

รูปที่ 11 แสดงตัวอย่างแผนของรายวิชา หมวดที่ 3 

สำหรับ หมวดที่ 3 แผนการดำเนินการ Teaching and Learning Plan จะเป็นส่วนข้อมูลแผนการสอน Teaching Plan 
บังคับกรอก 
3.1 เพ่ิมแผนการสอน Add Teaching Plan คลิก  เพื่อเพ่ิมแผนการสอน จะแสดงหน้าจอดังรูป  
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รูปที่ 12 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่ม Teaching Plan 

 จากรูปขา้งต้น บังคับกรอกข้อมูลทั้งหมด ยกเว้น “ผู้สอนอื่น ๆ” ผูส้อนอื่น ๆ คือผู้สอนทีไ่ม่ได้อยู่ในรายการผูส้อน หรือ
ผู้สอนจากภายนอก เช่น มีการเชิญวิทยากรมาสอน 
 **ในส่วนของลำดับ Order สามารถเปลี่ยนเพื่อเลื่อนลำดับของแผนการสอนได้ โดยไม่ต้องลบแผนการสอนแล้ว
สร้างใหม่ 
 **การคัดลอกแผนการสอนที่เคยเพ่ิมไว้ เพ่ือนำมาแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถเลือกต้นแบบได้ที่ Order no – Week no.

 แล้วกดปุ่ม “copy”  
 3.2 นำเข้าแผนการสอน (คัดลอก) Import Teaching Plan (copy) เป็นอีกวิธีสำหรับการนำเข้าข้อมูลการสอน กรณี
ที่ผู้สอนมีข้อมูลอยู่แล้ว อาจจะเป็นข้อมูลในไฟล์ Word หรือ Excel หรือจัดเก็บอยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ สามารถคัดลอกข้อมูลมาวางได้
ตามรูปแบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ คลิกท่ี นำเข้าแผนการสอน (คัดลอก) Import Teaching Plan (copy)  จะแสดงหน้าจอดังรูป 
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รูปที่ 13 แสดงหน้าจอ Add Teaching Plan (copy from excel file) 

 
  

1. ดาวน์โหลด Template แผนการสอน 
2. อ่านวิธีการใช้งาน แล้วเตรียมข้อมลูตามไฟล ์
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รูปที่ 14 แสดงไฟล์ Template แผนการสอน 

 
1. เปิดไฟล์ Template แผนการสอนท่ีดาวน์โหลดขึ้นมา ช่ือไฟล์ TemplateTeachingPlan.xlsx 
2. คัดลอกข้อมูลแผนการสอนจากไฟล์ของอาจารย์ มาวางในไฟล์ดังกล่าว ดังตัวอย่างข้างต้น ตั้งแต่ Column ที่ A ถึง 
E  หรือสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้ จากนั้นก็นำไฟล์ดังกล่าวไป “Upload” โดยกดปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วกดปุ่ม 
“Upload” ดังรูป 
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รูปที่ 15 แสดงการอัปโหลดข้อมลู แผนการสอนที่แสดงตัวอย่างก่อนการ Import 
 

3. **ข้อควรระวัง แผนการสอนเดิมทัง้หมดจะถูกลบ (ไมส่ามารถกู้คืน) หลังยืนยันการนำเข้า จากนั้น คลกิปุ่ม 
“Import” จะแสดงข้อมลูที่นำเข้ามาดังรูป 
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รูปที่ 16 แสดงแผนการสอนหลังจากการนำเข้าข้อมลู 

 
            ระบบจะเลือกอาจารย์ผู้สอนอันดับที่ 1 ให้อัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ให้ คลิก  เพื่อแก้ไข คลิก  
เพื่อลบ 
            หากต้องการลบแผนการสอนทั้งหมด เพื่อกรอกข้อมลูใหม่หรือล้างข้อมลูใหม่ท้ังหมด โดยคลิกปุ่ม 

  
เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการ เพิ่มข้อมูลแผนการสอนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล หมวดที่ 3 จะมี

เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า  แสดงหน้าหมวดที่ (Section) : 3 
เมื่อเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า ทั้ง 3 หมวดเรียบร้อยแล้ว จะมีปุ่ม “ส่งแผน” แสดงขึ้นมา นั่นหมายถึงสามารถ

ส่งแผนได้ 
 

การจัดทำแผนของรายละเอียดรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
4. การจัดทำประสบการณ์ภาคสนาม หมวดที่ (Section) : 1  
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รูปที่ 17 แสดงตัวอย่างแผนของวิชาภาคสนาม หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

สำหรับ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป General Information จะเป็นส่วนข้อมูลทั่วไปของรายวิชา ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล
ดังนี ้
▪ รหัสและชื่อรายวิชา/ชุดวิชา Course code and title/Module : แสดงรหัสวิชา และชื่อรายวิชา 
▪ จำนวนหน่วยกิต Number of credits :  แสดงจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา หากเป็นรายวิชา active learning 

จะแสดงวงเล็บซ้อน ตัวอย่างเช่น 1((1)-0-2) 
▪ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา/ชุดวิชา Program and course categories/Module :  แสดงช่ือ

หลักสูตรและหมวดวิชาที่สังกัด 
▪ การจัดการเรียนการสอน Teaching management : แสดงช่ือคณะที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอน 
▪ อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบรายวิชา/ชุดวิชา อาจารย์ผ ู ้สอน อาจารย์ท ี ่ปร ึกษา อาจารย์น ิเทศ Course 

coordinator(s) and lecturer(s)/Module/Advisor/supervisor : แสดงชื่ออาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา/ชุดวิชา อาจารย์ผู้สอน บังคับกรอกอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศ 

▪ ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน Semester/Year of study : ให้ผู้ใช้งานเลือก ช้ันปีท่ีเรียน 
จากตัวเลือกภายในระบบ 
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▪ รายวิชาที่เกี่ยวข้อง Related Courses :   (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา) (Prerequisite Subject) :  แสดงรหัสวิชา และชื่อรายวิชาบังคับเรียนก่อน บังคับเรียนร่วม (Co – 
requisite) และบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) ข้อมูลในส่วนนี้เจ้าหน้าที่คณะจะจัดเตรียมไว้ให้อาจารย์/
ตัวแทนในหน้าจัดการข้อมูลหลักสูตร หากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ 

▪ วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม และการรายงานผลดำเนินการ  Dated of the 
course/module specification field experience implementation and report details : แสดงวันท่ี
ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลครั้งแรก และเป็นวันท่ีที่ไม่เกินวันกำหนดส่ง 

เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล หมวดที่ 1  
หากข้อมูลที่กรอกครบถ้วน (ที่จำเป็นต้องกรอก) จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า  แสดงหน้าหมวดที่ (Section) : 1  

5. การจัดทำประสบการณ์ภาคสนาม หมวดที่ (Section) : 2 
ขั้นตอนเช่นเดียวกับ การจัดทำรายวิชา หมวดที่ (Section) : 2 หน้าที่ 12 

 

6. การจัดทำประสบการณ์ภาคสนาม หมวดที่ (Section) : 3 
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รูปที่ 18 แสดงตัวอย่างแผนของรายวิชาภาคสนาม หมวดที่ 3 

สำหรับ หมวดที ่  3 แผนการดำเนินการสำหร ับรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม Field Experience 
Implementation Plan ซึ่งบังคับกรอกข้อมูลทุกข้อ 

▪ กิจกรรมของนักศึกษา/ผู้เรียน :  
▪ งานที่นักศึกษา/ผู้เรียนได้รับมอบหมาย/ความต้องการรายวิชา  : คลิกเพิ่มงานที่มอบหมาย  จะแสดง

หน้าจอดังรูป  
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รูปที่ 19 แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มงานท่ีมอบหมาย 

   เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “OK” หากต้องการแก้ไขให้คลิก  หากต้องการลบให้คลิกปุ่ม 

 
▪ การติดตามผลการเรียนรู้ : 3.1 ระหว่างฝึก และ 3.2 เมื่อสิ้นสุดการฝึก 
▪ หน้าที่และความรับผิดชอบของพี่เลี้ยงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต/แหล่งฝึก : 4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 

4.2 การประเมินผล 
▪ หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฎิบัติ/อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา  : 5.1 การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ และ 5.2 การประเมินผล 
▪ การเตรียมพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ/แหล่งฝึก  
▪ การจัดการความเสี่ยง 

เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการ เพิ่มข้อมูลแผนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล หมวดที่ 3 จะมี
เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า  แสดงหน้าหมวดที่ (Section) : 3 
เมื่อเป็นเคร่ืองหมายต๊ิกถูกสีฟ้า ทั้ง 3 หมวดเรียบร้อยแล้ว จะมีปุ่ม “ส่งแผน” แสดงขึ้นมา นั่นหมายถึงสามารถ
ส่งแผนได้ 

 
7. Preview รายงานแผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม 
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รูปที่ 20 แสดงตัวอย่างรายงาน Preview แผนของรายวิชา 

จากรูปเมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “Preview” หากผู้ใช้งานต้องการให้แสดงรายงานในรูปแบบตามมาตรฐาน แต่ยังไม่มี Font 

สารบัญ (TH Sarabun) ในเครื่อง ผู้ใช้ต้องทำการ download font สารบัญ (TH Sarabun) โดยคลิกที่รูป  เพื่อติดตั้งใน

เครื่องก่อนจัดพิมพ์รายงาน และสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสั่งพิมพ์รายงาน ให้คลิกปุ่ม Printer โดยคลิกที่ปุ่ม  จากนั้นระบบ
จะ Download ไฟล์รายงานแผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม ข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบ Microsoft 
Word เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อ ๆ ไป  สามารถคลิกปุ่ม Top Section1 – 
Section5 ด้านล่างซ้าย เพื่อไปยังหมวดต่าง ๆ ในหน้า Preview 

8. การส่งแผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม 
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รูปที่ 21 แสดงตัวอย่างการส่งแผนของรายวิชา ในหน้าท่ีกำลังจัดทำ 

การส่งแผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม จะมี 2 ช่องทาง ดังนี้ 
▪ กรณี ส่งแผนในหน้าที่กำลังจัดทำ : เมื่อเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า  ทั้ง 3 หมวดเรียบร้อยแล้ว จะมีปุ่ม “ส่งแผน” 

แสดงขึ้นมา นั่นหมายถึงสามารถส่งแผนได้ คลิกปุ่ม “ส่งแผน” จะมีกล่องข้อความแสดงข้อความ “ยืนยันการส่ง
แผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม”  

▪ กรณีส่งแผนในหน้า Report manager : คลิกท่ีเมนู Report manager > Plan ที่รายวิชาที่เราต้องการ ส่ง หรือ 
Submit ในช่อง Submit ให้คลิกปุ่ม จะมีกล่องข้อความ “Do you want to submit selected report” คลิก 
“Accept” เพื่อยืนยันการส่ง หากมีข้อมูลในหมวดใด ยังไม่เรียบร้อย จะมีกล่องข้อความแจ้งบอกรายละเอียดต่าง ๆ 
และจะไม่สามารถส่งแผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม ได้ 
 

 
รูปที่ 22 แสดงตัวอย่างการส่งแผนของรายวิชา ในหน้า Report manager 

หากส่งแผนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรับสถานะในรายวิชาดังกล่าว ให้อยู่ในสถานะ “Waiting” 
9. คัดลอกแผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม 
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รูปที่ 23 แสดงตัวอย่างการคัดลอกแผนของรายวิชา 

  ในการจัดทำรายงานแผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชาเดยีวกัน แต่มีมากกว่า 1 ตอน 
(Section) สามารถจดัทำรายงาน แผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม เพียงฉบับเดียวเพื่อเป็นต้นแบบและ
คัดลอกต้นแบบให้กับตอนอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบได้ ดังนี ้

▪ ไปท่ีเมนู Report Manager > PLAN จากรูป คลิกท่ีสญัลักษณ์  รายวิชา ตอนที่ต้องการคัดลอก จากนั้นจะแสดง
หน้าจอ ดังรูป 

 

รูปที่ 24 แสดงตัวอย่างการเลือกรปูแบบการคัดลอกแผนของรายวิชา 

  เลือก Select source : เป็นการเลือกรายวิชาต้นฉบับท่ีต้องการ Copy มา  
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รูปที่ 25 แสดงตัวอย่างการคัดลอกแผนของรายวิชา โดยเลือกรายวชิาต้นฉบับท่ีต้องการ Copy มา 

จากรูประบบจะดึงรายวิชาต้นฉบับที่เราต้องการคัดลอกมา ต้องการคัดลอกจากตอนใด ให้คลิก   เลือก และคลิกปุ่ม “Save” 
และกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิก  

เลือก Select Destination : เป็นการเลือกรายวิชาปลายทางที่ต้องการ Copy ไปให ้
 

 

รูปที่ 26 แสดงตัวอย่างการคัดลอกแผนของรายวิชา โดยเลือกรายวชิาปลายทางที่ต้องการ Copy ไปให้ 
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จากรูประบบจะดึงรายวิชาปลายทางที่ต้องการ Copy ไปให้ ต้องการคัดลอกไปให้ตอนใด ให้คลิก   เลือก หรือถ้าต้องการ

คัดลอกไปยังทุกตอน ให้กดปุ่ม และกดปุ่ม  เพื่อยกเลิกการเลือกทุกตอน และคลิกปุ่ม “Save” ถ้า
ต้องการคัดลอกและกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิก  
 

10. การลบแผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม 

 

รูปที่ 27 แสดงตัวอย่างการลบแผนของรายวิชา 

ในการลบแผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม  สามารถลบได้ ในสถานะกำลังดำเนินการ 
(Composing) และต้องแก้ไข (Returned) เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

▪  ไปท่ีเมนู Report Manager > Plan ที่รายวิชาที่เราต้องการลบ หรือ Delete จากรูปคลิกท่ีสัญลักษณ์  รายวิชา 
ตอน (Section) ที่ต้องการ จากนั้นจะปรากฏหน้าจอกล่องข้อความแจ้งเตือน เพื่อยืนยันการลบ กดปุ่ม “Accept” 
เพื่อยืนยันการลบ 

หากลบแผนของรายละเอียดรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนามแล้ว ระบบจะปรับสถานะในรายวิชาดังกล่าว ให้อยู่
ในสถานะ “Not start” 
 

 


