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บทที่ 1 
คูมือการใชงานเว็บ สําหรับผูดูแลระบบ 

 
เปดเว็บเบราเซอร ใส URL : http://gsmis.gs.kku.ac.th/curriculum จะพบกับหนาเขาสูระบบ

ดังรูปที่ 1.1 
 

 
รูปที่ 1.1 ล็อกอิน 

 
เขาสูระบบโดยการใส Username และ Password 

  Username : xxxxxxxxxx 
  Password  :  ?????????? 
 
 เม่ือเขาสูระบบจะพบกับหนาหลักดังรูปที่ 1.2 
 

 
รูปที่ 1.2 หนาหลักผูดูแลระบบ 

 
 ภายในหนาหลกัจะประกอบดวย 

• เมนูหลัก  แสดงเมนูไปยังหนาเว็บของระบบตางๆ 
• ลิ้งคขอมูล แสดงลิ้งคไปหนาเว็บ และลิ้งคออกจากระบบ 

 
 
 
ระบบการจัดการขอมูลหลักสูตร 
 ระบบการจัดการหลักสูตรใชในการจัดเก็บขอมูลหลักสตูร  โดยระบบจะแบงการทาํงานออกเปน 4 
สวนหลักๆ แบงเปนการเพิ่มขอมูลหลักสูตร  แกไขขอมูลหลักสูตร ปรับปรุงขอมูลหลักสตูร  และลบขอมูล
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หลักสตูร  โดยในแตละหลักสตูรสามารถที่จะทําการเพิ่มโครงสรางหลักสตูรได  เม่ือเขามาจะพบหนาการ
จัดการขอมูลหลักสูตร ดังรูปที ่1.3 
 

 
รูปที่ 1.3 หนาจอการจัดการขอมูลหลักสูตร 

 
 โดยหนาการจดัการขอมูลหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี ้

• เพ่ิมขอมูลหลักสูตร  สามารถกดปุมเพ่ิมหลักสตูร เพ่ือเพ่ิมขอมูลหลักสูตรใหม 
• แสดงรายชื่อหลักสูตร จะแสดงรายชื่อหลักสตูรทั้งหมด  โดยสามารถทีจ่ะทําการเลือก

แกไขขอมูล ปรับปรุงขอมูล และลบขอมูลได  โดยทําเปนลิ้งคไปยังขอมูลหลักสูตรนั้นๆ  
• คนหาขอมูลหลกัสูตร  สามารถคนหาหลักสตูรไดจาก ชื่อหลกัสูตร ชื่อปริญญา ระดับ

การศึกษา  ประเภทการเปด  และประเภทหลักสูตร 
• แกไขขอมูลหลกัสูตร  สามารถเลือกลิ้งคหลักสูตรทีต่องการแกไข เพ่ือทําการแกไข

ขอมูลในหลักสตูรนั้น 
• ปรับปรุงขอมูลหลักสตูร  โดยการปรับปรุงจะเปนการนําเอาขอมูลเกาในหลกัสูตรนั้นมา

เพ่ือนํามาทําการสรางเปนขอมูลในหลักสูตรใหม  โดยสามารถเลือกลิ้งคหลักสูตรที่
ตองการปรับปรงุ 

• ลบขอมูลหลักสูตร สามารถเลอืกลบในหลักสตูรนั้นๆ ไดเลย 
 
เพิ่มขอมูลหลักสูตร 
 กดเพิ่มขอมูลหลักสูตร  จะพบกับหนาจอสําหรับการกรอกขอมูลในหลักสูตรใหม  ดังรูปที่ 1.4 
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รูปที่ 1.4 หนาจอการเพิ่มขอมูลหลักสตูร 

 
 โดยในหนานีผู้ใชสามารถทําการคดัลอกขอมูลหลักสตูรมาเพื่อสรางเปนขอมูลหลักสูตรใหม  เม่ือ
การกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอย จากนั้นก็กด จดัเก็บ ระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลหลักสตูรทีเ่พ่ิมเขาไปใหม
เสร็จ  ระบบจะใหจึงจะทําการเพิ่มโครงสรางหลักโดยจะมีลิ้งคเพ่ิมเขาทายหนาจอการเพิ่มขอมูลหลักสตูร 
ดังรูปที่ 1.5  

  

 
รูปที่ 1.5 ลิ้งคเพ่ิมขอมูลโครงสรางหลักสตูร 

 
 เม่ือทําการลิ้งคจะเปลี่ยนใหสามารถที่จะทาํการเรียกแผนการศึกษา ดังรูปที่ 1.6 

 
รูปที่ 1.6 เลือกแผนการศึกษา 
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 โดยแผนการศกึษาจะข้ึนอยูกับขอมูลทําการเพิ่มหลักสตูรวาอยูในระดับการศึกษา จะแบบ
ออกเปน 3 แบบ 

1. ปริญญาเอก จะแบงยอยออกเปน 4 แบบ คือ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ2.2 
2. ปริญญาโท  จะแบงยอยออกเปน 3 แบบ คือ แผน ก1 แผน ก2 และแผน ข 
3. สวนที่นอกเหนือจากนี้จะมีใหเพ่ิมไดแค 1 โครงสรางหลักสูตร 

 
• การเพิ่มโครงสรางหลกัสูตร 

 เม่ือทําการกดเพิ่มขอมูลแผนการศึกษา ระบบจะแสดงหนาจอการเพิ่มโครงสรางหลักสตูร  
ดังรูปที่ 1.7 

 
รูปที่ 1.7 หนาจอการเพิ่มขอมูลโครงสรางหลกัสูตร 

 
 และสามารถทําการคัดลอกโครงสรางหลักสตูรที่ผูใชตองการจะคดัลอก โดยจะนําเอาขอมูล
ที่มีอยูในโครงสรางหลักสตูรมาไวให โดยสามารถทําการเพิ่มขอมูลแตละครั้งระบบสามารถที่จะใหเพ่ิม
หมวดวชิาได  และในแตละหมวดวชิาสามารถทีจ่ะเพิ่มกลุมวิชาเขาไปไดอีก รูปที่ 1.8 และรูปที่ 1.9 
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รูปที่ 1.8 เพ่ิมกลุมวิชา 

 
รูปที่ 1.9 เพ่ิมหมวดวชิา 

 
 โดยการกดลิ้งคการเพิ่มหมวดวชิา  และเพ่ิมกลุมวิชา จะแสดงดังรูปที่ 1.10 
 

 
รูปที่ 1.10 เพ่ิมชื่อหมวดวิชา และเพ่ิมกลุมวิชา 

 
 เม่ือทําการกรอกขอมูลเสร็จเรยีบรอย กด จัดเก็บ ขอมูลโครงสรางหลักสตูร เม่ือระบบทําการ
จัดเก็บขอมูลเสร็จเรีบยรอยระบบจะกลับไปยังหนาจอการเพิ่มขอมูลหลักสตูร  และในสวนทีแ่สดง
โครงสรางหลักสูตรจะมรีายชื่อแผนการศึกษาแสดงดังรูปที่ 1.11 
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รูปที่ 1.11 แสดงรายชื่อแผนการศึกษา 

  
 โดยที่ระบบจะสามารถใหทําการแกไขขอมูลแผนการศึกษา  และลบขอมูลแผนการศึกษาได  
 

• การแกไขโครงสรางหลกัสูตร 
 เม่ือทําการกดแกไขขอมูลแผนการศึกษา ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขโครงสรางหลักสูตร  
และนําขอมูลเดมิมาแสดงในชอง  ดังรูปที่ 1.12 
 

 
 

รูปที่ 1.12 หนาจอแกไขขอมูลโครงสรางหลักสูตร 
 

  เม่ือทําการกรอกขอมูลเสร็จเรยีบรอย กด จัดเก็บ ขอมูลโครงสรางหลักสตูร เม่ือระบบทําการ
จัดเก็บขอมูลเสร็จเรีบยรอยระบบจะกลับไปยังหนาจอการเพิ่มขอมูลหลักสตูร   
 

• การลบโครงสรางหลกัสูตร 
 ระบบจะใหทําการยืนยันการลบขอมูลโครงสรางหลักสตูร  เม่ือกดยืนยันระบบจะทาํการลบ
ขอมูลออกจากระบบ และรายชื่อโครงสรางทีท่ําการลบก็จะหายไป  
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แกไขขอมูลหลักสูตร 
 การแกไขขอมูลหลักสตูรสามารถทําการเลือกที่จะแกไขในหลักสตูรนั้นไดเลย โดยสามารถเลือก
ลิ้งคการแกไขจากหนาการจดัการขอมูลหลักสตูรไดเลย ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูลหลักสตูร 
และมีขอมูลเดมิมาแสดงในชองตางๆ  ดังแสดงในรูปที่ 1.13 

 
รูปที่ 1.13 หนาจอการแกไขขอมูลหลักสตูร 

  
 เม่ือทําการแกไขเสร็จเรยีบรอย จากนั้นก็กด จดัเก็บ ระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลหลักสตูรทีท่ํา
การแกไขเสร็จ  ระบบจะกลับไปยังหนาจอการจัดการขอมูลหลักสูตร  
 ในสวนของการเพิ่มโครงสรางหลักสตูร  แกไขโครงสรางหลกัสูตร และลบโครงสรางหลักสตูร  
การทํางานจะเหมือนกันกับหนาจอการเพิ่มขอมูลหลักสตูร 
  
ลบขอมูลหลักสูตร 
 เม่ือเลือกคลิกที่ลบขอมูลหลกัสูตรที่หนาจอการจัดการขอมูลหลักสตูร  ระบบจะใหทําการยืนยัน
การลบขอมูลในหลักสตูรนั้น ดังแสดงในรูปที่ 1.14  เม่ือระบบทําการลบขอมูลหลักสตูรเสร็จ  รายชื่อ
หลักสตูรที่ถูกลบจะหายไป   
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รูปที่ 1.14 หนาจอแสดงการยนืยันการลบ 

 
ระบบการจัดการรายวิชา 
 ระบบการจัดการรายวิชาใชในการจัดเก็บขอมูลรายวิชา  โดยระบบจะแบงการทํางานออกเปน 4 
สวนหลักๆ แบงเปนการเพิ่มขอมูลรายวิชา  แกไขขอมูลรายวชิา ปรับปรุงขอมูลรายวิชา  และลบขอมูล
รายวชิา  โดยในแตละรายวิชาสามาที่จะทําการเพิ่มเคาโครงรายวชิา วช.05 ได  เม่ือเขามาจะพบหนาการ
จัดการขอมูลรายวิชา ดังรูปที่ 1.15 
 

 
รูปที่ 1.15  หนาจอการจดัการขอมูลรายวชิา 

 โดยหนาการจดัการขอมูลรายวชิา มีรายละเอียดดังนี ้
• เพ่ิมขอมูลรายวชิา  สามารถกดปุมเพ่ิมรายวชิา เพ่ือเพ่ิมขอมูลรายวชิาใหม 
• แสดงรายชื่อรายวิชา จะแสดงรายชื่อรายวิชาทั้งหมด  โดยสามารถทีจ่ะทําการเลือก

แกไขขอมูล ปรับปรุงขอมูล และลบขอมูลได  โดยทําเปนลิ้งคไปยังขอมูลรายวิชานั้นๆ  
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• คนหาขอมูลรายวิชา  สามารถคนหารายวชิาไดจาก คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา สาขาวชิา 
รหสัวิชา และชือ่รายวชิาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และประเภทวิชา 

• แกไขขอมูลรายวิชา  สามารถเลือกลิ้งครายวชิาทีต่องการแกไข เพ่ือทําการแกไขขอมูล
ในรายวิชานัน้ 

• ปรับปรุงขอมูลรายวิชา โดยการปรับปรุงจะเปนการนําเอาขอมูลเกาในรายวชิานั้นมาเพื่อ
นํามาทําการสรางเปนขอมูลในรายวชิาใหม  โดยสามารถเลือกลิ้งครายวิชาทีต่องการ
ปรับปรุง 

• ลบขอมูลรายวชิา สามารถเลอืกลบในรายวิชานั้นๆ ไดเลย 
 
เพิ่มขอมูลรายวิชา 
 กดเพิ่มขอมูลรายวิชา  จะพบกับหนาจอสําหรับการกรอกขอมูลในรายวชิาใหม  ดังรูปที่ 1.16  

 

 
รูปที่ 1.16 หนาจอการเพิ่มขอมูลรายวิชา 

 
 โดยการกรอกขอมูลรายวิชาสามารถที่จะคดัลอกขอมูลรายวชิาเดิมใสในขอมูลรายวิชาทีต่องการ
สรางขอมูลใหมได เม่ือทําการกรอกขอมูล และทําการเพิ่มขอมูลเคาโครงรายวิชา วช.05 เสร็จเรียบรอย 
จากนั้นก็กด จดัเก็บ ระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลรายวิชาที่เพ่ิมเขาไปใหมเสร็จ  ระบบจะกลับไปยังหนาจอ
การจัดการขอมลูรายวิชา  
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แกไขขอมูลรายวิชา 
 การแกไขขอมูลรายวิชาสามารถทําการเลือกที่จะแกไขในรายวิชานั้นไดเลย โดยสามารถเลอืก
ลิ้งคการแกไขจากหนาการจดัการขอมูลรายวชิาไดเลย ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูลรายวิชา และ
มีขอมูลเดิมมาแสดงในชองตางๆ  ดังแสดงในรูปที่ 1.17 

 

 
รูปที่ 1. 17หนาจอการแกไขขอมูลรายวิชา 

  
 เม่ือทําการแกไขเสร็จเรยีบรอย จากนั้นก็กด จดัเก็บ ระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลรายวิชาทีท่ําการ
แกไขเสร็จ  ระบบจะกลับไปยงัหนาจอการจดัการขอมูลรายวชิา  
  
ปรับปรงุขอมลูรายวิชา 
 ในสวนขอการปรับปรุงขอมูลรายวิชา  จะคลายกับการแกไขขอมูล  แตเปนเพ่ิมขอมูลรายวชิาเขา
ไปใหม  โดยทีเ่ราไมตองทําการกรอกขอมูลซ้ําอีกรอบเพียงแคเลือกการปรบัปรุงในรายวชิานั้น  ระบบจะ
แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลรายวิชา แตจะมีขอมูลรายวิชาที่เลือกมาแสดงในชองตางๆ  ดงัแสดงในรูปที่ 
1.18 
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รูปที่ 1.18 หนาจอการปรับปรุงขอมูลรายวชิา 

 
 เม่ือทําการปรับปรุงเสรจ็เรียบรอย จากนั้นก็กด จัดเก็บ ระบบจะทาํการจดัเก็บขอมูลรายวชิาทีท่ํา
การปรับปรุงเสรจ็  ระบบจะกลบัไปยังหนาจอการจัดการขอมูลรายวิชา  
 
ลบขอมูลรายวิชา 
 เม่ือเลือกคลิกที่ลบขอมูลรายวิชาที่หนาจอการจัดการขอมูลรายวชิา  ระบบจะใหทําการยืนยันการ
ลบขอมูลในรายวิชานั้น ดังแสดงในรูปที่ 1.19  เม่ือระบบทําการลบขอมูลรายวิชาเสรจ็  รายชื่อวชิาทีถู่ก
ลบจะหายไป   
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รูปที่ 1.19 หนาจอแสดงการยนืยันการลบ 

 
ระบบขอมูลอาจารย 
 ระบบการจัดการขอมูลอาจารยใชในการจัดเก็บขอมูลอาจารย  โดยระบบจะแบงการทํางาน
ออกเปน 3 สวนหลักๆ แบงเปนการเพิ่มขอมูลอาจารย  แกไขขอมูลอาจารย  และลบขอมูลอาจารย  เม่ือ
เขามาจะพบหนาการจัดการขอมูลอาจารย  ดังรูปที่ 1.20 
 

 
รูปที่ 1.20  หนาจอการจดัการขอมูลรายวชิา 

 โดยหนาการจดัการขอมูลอาจารย  มีรายละเอียดดังนี ้
• เพ่ิมขอมูลอาจารย  สามารถกดปุมเพ่ิมอาจารยใหม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลอาจารย 
• แสดงรายชื่ออาจารย  จะแสดงรายชื่ออาจารยทั้งหมด  โดยสามารถทีจ่ะทําการเลือก

แกไขขอมูล ปรับปรุงขอมูล และลบขอมูลได  โดยทําเปนลิ้งคไปยังขอมูลอาจารยคน
น้ันๆ คนหาขอมูลอาจารย  สามารถคนหาอาจารยไดจาก ตําแหนงทางวิชาการ  ชื่อ  
สกุล  คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา/กลุมวิชา 



 13

• แกไขขอมูลอาจารย  สามารถเลือกลิ้งครายชือ่อาจารยที่ตองการแกไข เพ่ือทําการ
แกไขขอมูลอาจารยคนนั้น 

• ลบขอมูลอาจารย สามารถเลือกลบในรายชื่ออาจารยคนนั้นๆ ไดเลย โดยการลบจะมี
เง่ือนไขอยูวาจะลบก็ตอเมื่ออาจารยผูน้ันไมมีความสัมพันธกับขอมูลอ่ืนๆ 

 
เพิ่มขอมูลอาจารย 
 กดเพิ่มขอมูลอาจารย  จะพบกับหนาจอสาํหรบัการกรอกขอมูลอาจารยคนใหม  ดังรูปที่ 1.21  
 

 
รูปที่ 1.21 หนาจอการเพิ่มขอมูลอาจารย 

 
 เม่ือทําการกรอกขอมูล และทาํการเพิ่มขอมูลอาจารยเสรจ็เรยีบรอย จากนั้นก็กด จัดเก็บ ระบบจะ
ทําการจัดเก็บขอมูลอาจารย ทีเ่พ่ิมเขาไปใหมเสร็จ  ระบบจะกลับไปยังหนาจอการจัดการขอมูลอาจารย 
 
แกไขขอมูลอาจารย 
 การแกไขขอมูลอาจารย สามารถทําการเลือกที่จะแกไขในอาจารยคนนั้นไดเลย โดยสามารถ
เลือกลิ้งคการแกไขจากหนาการจัดการขอมูลอาจารย ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูลอาจารย และมี
ขอมูลเดิมมาแสดงในชองตางๆ  ดังแสดงในรปูที่ 1.22 
 

 
รูปที่ 1.22  หนาจอการแกไขขอมูลอาจารย 

  
 เม่ือทําการแกไขเสร็จเรยีบรอย จากนั้นก็กด จดัเก็บ ระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลอาจารยทีท่ํา
การแกไขเสร็จ  ระบบจะกลับไปยังหนาจอการจัดการขอมูลอาจารย 
  
ลบขอมูลรายวิชา 
 เม่ือเลือกคลิกที่ลบขอมูลอาจารยที่หนาจอการจัดการขอมูลอาจารย  ระบบจะใหทําการยืนยันการ
ลบขอมูลของอาจารยคนนั้น ดงัแสดงในรูปที่ 1.23  เม่ือระบบทําการลบขอมูลอาจารยเสรจ็  รายชื่อ
อาจารยทีถู่กลบจะหายไป   
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รูปที่ 1.23 หนาจอแสดงการยนืยันการลบ 

 
 
ระบบขอมูลอางอิง 
 ระบบขอมูลอางอิงใชในการจัดการขอมูลอางอิงตางๆ  สามารถเพิ่มกลุมขอมูลอางอิง  แกไขกลุม
ขอมูลอางอิง และลบขอมูลอางอิง โดยกดที่ เมนูหลักขอมูลอางอิง จะพบกับหนาสําหรับจดัการขอมูล
อางอิงตางๆ ดงัรูปที่  1.24 
 

 
รูปที่ 1.24 หนาจอการจัดการขอมูลอางอิง 

 
 โดยมีหนาทีใ่นการจัดการขอมลูอางอิงของแตละกลุม  โดยแตละกลุมสามารถที่จะทําการเพิ่ม
ขอมูล  แกไขขอมูล และลบขอมูล ของแตละกลุม  โดยแบงออกเปนกลุมไดดังนี ้

• ชื่อหลักสตูร(มาตรฐานกลาง) 
• รหสัสาขาวิชาเอก 
• ประเภทหลักสตูร 
• ประเภทการเรยีน 
• ประเภทเวลาเรยีน 
• ความสากลของหลกัสตูร 
• กลุมสาขาวชิา ISCED 
• กลุมสาขาวชิา ม.ข. 



 15

• กลุมสาขาวชิา ICL 
• กลุมสาขาวชิา สมศ. 
• สาขาวชิา 
• ตําแหนงทางวชิาการ 
• วุฒิการศึกษา 
• คุณสมบตั ิ
• คํานําหนาชื่อ 
 

การจัดการขอมูลช่ือหลักสูตร(มาตรฐานกลาง) 
 การจัดการขอมลูชื่อหลักสูตร(มาตรฐานกลาง) กดที่ เมนู เลือกชื่อหลักสตูร(มาตรฐานกลาง)  จะ
แสดงชองการเพ่ิมขอมูลหลักสูตร(มาตรฐานกลาง)  และหลกัสูตร(มาตรฐานกลาง)  ดังรูปที่ 1.25 

 
 
 

 
รูปที่ 1.25 หนาจอการจัดการขอมูลหลักสตูร(มาตรฐานกลาง) 

 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อหลักสตูร(มาตรฐานกลาง)ที่ดานลาง เม่ือ
ทําการกดแกไขขอมูลรายชื่อหลักสตูร(มาตรฐานกลาง)ระบบจะนําขอมูลทีต่องการแกไขไปใสในชอง
ขอมูลชื่อหลักสตูร(มาตรฐานกลาง)และสามารถที่จะทําการแกไขขอมูลชื่อหลักสูตร(มาตรฐานกลาง)เม่ือ
เสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือยืนยันการแกไขขอมูล หากตองการลบขอมูลก็สามารถเลือกลบขอมูลชื่อหลักสูตร
(มาตรฐานกลาง) ระบบจะใหยนืยันการลบขอมูลชื่อหลักสูตร(มาตรฐานกลาง)เม่ือทําการกดยืนยนัระบบจะ
ทําการลบขอมลูชื่อหลักสูตร(มาตรฐานกลาง) ดังกลาวออกจากระบบ 
 
การจัดการขอมูลรหัสสาขาวชิาเอก 
 การจัดการขอมลูรหสัสาขาวิชาเอก  กดที่ เมน ูเลือกรหัสสาขาวิชาเอก จะแสดงชองการเพิ่ม
ขอมูลรหสัสาขาวิชาเอกและรายชื่อรหัสสาขาวิชาเอกดังรูปที่ 1.26 
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รูปที่ 1.26 หนาจอการจัดการขอมูลสาขาวชิาเอก 

 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อสาขาวชิาเอก  ที่ดานลาง เม่ือทําการกด
แกไขขอมูลสาขาวิชาเอก  ระบบจะนําขอมูลที่ตองการแกไขไปใสในชองขอมูลสาขาวชิาเอก  และ
สามารถที่จะทําการแกไขขอมูลสาขาวชิาเอก  เม่ือเสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือยืนยันการแกไขขอมูล หาก
ตองการลบขอมูลก็สามารถเลอืกลบขอมูลสาขาวิชาเอก  ระบบจะใหยืนยันการลบขอมูลสาขาวิชาเอก  
เม่ือทําการกดยนืยันระบบจะทาํการลบขอมูลสาขาวชิาเอก  ดังกลาวออกจากระบบ 
 
การจัดการขอมูลประเภทหลกัสูตร 
 การจัดการขอมลูประเภทหลักสูตร  กดที่ เมนู เลือกกลุมประเภทหลักสตูร  จะแสดงชองการเพิ่ม
ขอมูลกลุมประเภทหลักสตูร  และรายชื่อกลุมประเภทหลักสตูร  ดังรูปที่ 1.27 
 

 
รูปที่ 1.27 หนาจอการจัดการขอมูลกลุมประเภทหลักสูตร 

 
 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อกลุมประเภทหลักสูตร  ที่ดานลาง เม่ือทาํ
การกดแกไขขอมูลกลุมประเภทหลักสูตร  ระบบจะนําขอมูลที่ตองการแกไขไปใสในชองขอมูลกลุม
ประเภทหลักสตูร  และสามารถทีจ่ะทําการแกไขขอมูลกลุมประเภทหลักสตูร  เม่ือเสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือ
ยืนยันการแกไขขอมูล หากตองการลบขอมูลก็สามารถเลือกลบขอมูลกลุมประเภทหลักสตูร  ระบบจะให
ยืนยันการลบขอมูลกลุมประเภทหลักสูตร  เม่ือทําการกดยืนยันระบบจะทําการลบขอมูลกลุมประเภท
หลักสตูร  ดังกลาวออกจากระบบ 
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การจัดการขอมูลประเภทการเรียน 
 การจัดการขอมลูประเภทการเรยีน  กดที่ เมนู เลือกกลุมประเภทการเรียน จะแสดงชองการเพ่ิม
ขอมูลกลุมประเภทการเรียน  และรายชื่อกลุมประเภทการเรยีน  ดังรูปที่ 1.28 
 

 
รูปที่ 1.28 หนาจอการจัดการขอมูลประเภทการเรียน 

 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อประเภทการเรียน  ทีด่านลาง เม่ือทําการ
กดแกไขขอมูลประเภทการเรยีน  ระบบจะนาํขอมูลที่ตองการแกไขไปใสในชองขอมูลประเภทการเรียน   
และสามารถที่จะทําการแกไขขอมูลกลุมประเภทการเรยีน  เม่ือเสร็จกด จดัเก็บ เพ่ือยืนยันการแกไขขอมูล 
หากตองการลบขอมูลก็สามารถเลือกลบขอมูลประเภทการเรียน  ระบบจะใหยืนยันการลบขอมูลประเภท
การเรียน  เม่ือทําการกดยืนยนัระบบจะทําการลบขอมูลประเภทการเรียน  ดงักลาวออกจากระบบ 
 
การจัดการขอมูลประเภทเวลาเรียน 
 การจัดการขอมลูประเภทเวลาเรียน  กดที่ เมนู เลือกกลุมประเภทเวลาเรียน  จะแสดงชองการ
เพ่ิมขอมูลประเภทเวลาเรียน  และรายชื่อกลุมประเภทเวลาเรียน  ดังรูปที่ 1.29 
 

 
รูปที่ 1.29 หนาจอการจัดการขอมูลประเภทเวลาเรียน 

 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อประเภทเวลาเรียน  ที่ดานลาง เม่ือทําการ
กดแกไขขอมูลประเภทเวลาเรยีน  ระบบจะนําขอมูลที่ตองการแกไขไปใสในชองขอมูลประเภทเวลาเรียน   
และสามารถที่จะทําการแกไขขอมูลประเภทเวลาเรียน  เม่ือเสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือยืนยันการแกไขขอมูล 
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หากตองการลบขอมูลก็สามารถเลือกลบขอมูลประเภทเวลาเรียน  ระบบจะใหยนืยันการลบขอมูลประเภท
เวลาเรียน  เม่ือทําการกดยืนยนัระบบจะทําการลบขอมูลประเภทเวลาเรียน  ดังกลาวออกจากระบบ 
 
การจัดการขอมูลความสากลของหลักสูตร 
 การจัดการขอมลูความสากลของหลักสูตร  กดที่ เมนู เลือกความสากลของหลักสตูร  จะแสดง
ชองการเพิ่มขอมูลความสากลของหลักสูตร  และรายชื่อความสากลของหลกัสูตร  ดังรูปที่ 1.30 
 

 
รูปที่ 1.30 หนาจอการจัดการขอมูลกความสากลของหลักสูตร 

 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อความสากลของหลักสูตร  ที่ดานลาง เม่ือ
ทําการกดแกไขขอมูลความสากลของหลักสตูร  ระบบจะนําขอมูลที่ตองการแกไขไปใสในชองขอมูลความ
สากลของหลักสูตร  และสามารถที่จะทําการแกไขขอมูลความสากลของหลกัสูตร  เม่ือเสรจ็กด จัดเก็บ 
เพ่ือยืนยันการแกไขขอมูล หากตองการลบขอมูลก็สามารถเลือกลบขอมูลความสากลของหลักสตูร  ระบบ
จะใหยืนยันการลบขอมูลความสากลของหลักสูตร  เม่ือทําการกดยืนยันระบบจะทาํการลบขอมูลความ
สากลของหลักสูตร  ดังกลาวออกจากระบบ 
 
การจัดการขอมูลกลุมสาขาวิชา ISCED 
 การจัดการขอมลูกลุมสาขาวิชา ISCED กดที่ เมนู เลือกกลุมสาขาวชิา ISCED จะแสดงชองการ
เพ่ิมขอมูลกลุมสาขาวชิา ISCED  และรายชือ่กลุมสาขาวชิา ISCED  ดังรปูที่ 1.31  
 

 
รูปที่ 1.31 หนาจอการจัดการขอมูลกลุมสาขาวิชา ISCED 
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 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อกลุมสาขาวชิา ISCEDที่ดานลาง เม่ือทํา
การกดแกไขขอมูลกลุมสาขาวิชา ISCED  ระบบจะนําขอมูลที่ตองการแกไขไปใสในชองขอมูลกลุม
สาขาวชิา ISCED  และสามารถทีจ่ะทําการแกไขขอมูลกลุมสาขาวชิา ISCED  เม่ือเสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือ
ยืนยันการแกไขขอมูล หากตองการลบขอมูลก็สามารถเลือกลบขอมูลสาขาวิชา ISCED  ระบบจะใหยืนยนั
การลบขอมูลกลุมสาขาวิชา ISCED เม่ือทําการกดยืนยันระบบจะทาํการลบขอมูลสาขาวชิา ISCED  
ดังกลาวออกจากระบบ 
 
 
การจัดการขอมูลกลุมสาขาวิชา ม.ข. 
 การจัดการขอมลูกลุมสาขาวิชา ม.ข. กดที่ เมนู เลือกกลุมสาขาวิชา ม.ข. จะแสดงชองการเพ่ิม
ขอมูลกลุมสาขาวิชา ม.ข.  และรายชื่อกลุมสาขาวชิา ม.ข.  ดังรูปที่ 1.32 
 

 
รูปที่ 1.32 หนาจอการจัดการขอมูลกลุมสาขาวิชา ม.ข. 

 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อกลุมสาขาวชิา ม.ข.  ที่ดานลาง เม่ือทํา
การกดแกไขขอมูลกลุมสาขาวิชา ม.ข.  ระบบจะนําขอมูลทีต่องการแกไขไปใสในชองขอมูลกลุม
สาขาวชิา ม.ข.  และสามารถที่จะทําการแกไขขอมูลกลุมสาขาวิชา ม.ข.  เม่ือเสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือยืนยัน
การแกไขขอมูล หากตองการลบขอมูลก็สามารถเลือกลบกลุมสาขาวชิา ม.ข.  ระบบจะใหยืนยันการลบ
ขอมูลกลุมสาขาวิชา ม.ข.  เม่ือทําการกดยืนยันระบบจะทําการลบขอมูลกลุมสาขาวชิา ม.ข.ดังกลาวออก
จากระบบ 
 
การจัดการขอมูลกลุมสาขาวิชา ICL  
 การจัดการขอมลูกลุมสาขาวิชา ICL กดที่ เมนู เลือกกลุมสาขาวิชา ICL จะแสดงชองการเพ่ิม
ขอมูลกลุมสาขาวิชา ICL และรายชื่อกลุมสาขาวิชา ICL ดังรูปที่ 1.33 
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รูปที่ 1.33 หนาจอการจัดการขอมูลกลุมสาขาวิชา ICL 

 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อกลุมสาขาวชิา ICL ทีด่านลาง เม่ือทําการ
กดแกไขขอมูลกลุมสาขาวชิา ICL   ระบบจะนําขอมูลทีต่องการแกไขไปใสในชองขอมูลกลุมสาขาวิชา 
ICL   และสามารถที่จะทําการแกไขขอมูลกลุมสาขาวชิา ICL เม่ือเสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือยืนยันการแกไข
ขอมูล หากตองการลบขอมูลก็สามารถเลือกลบขอมูลกลุมสาขาวิชา ICL ระบบจะใหยืนยนัการลบขอมูล
กลุมสาขาวชิา ICL เม่ือทําการกดยืนยันระบบจะทาํการลบขอมูลกลุมสาขาวิชา ICL ดังกลาวออกจาก
ระบบ 
 
การจัดการขอมูลกลุมสาขาวิชา สมศ.  
 การจัดการขอมลูกลุมสาขาวิชา สมศ. กดที่ เมนู เลือกกลุมสาขาวิชา สมศ. จะแสดงชองการเพิ่ม
ขอมูลกลุมสาขาวิชา สมศ. และรายชื่อกลุมกลุมสาขาวิชา สมศ. ดังรูปที่ 1.34 
 

 
รูปที่ 1.34 หนาจอการจัดการขอมูลกลุมกลุมสาขาวิชา สมศ. 

 
 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อกลุมสาขาวชิา สมศ. ทีด่านลาง เม่ือทํา
การกดแกไขขอมูลกลุมสาขาวิชา สมศ. ระบบจะนําขอมูลทีต่องการแกไขไปใสในชองขอมูลกลุม
สาขาวชิา สมศ.  และสามารถที่จะทําการแกไขขอมูลกลุมสาขาวิชา สมศ.  เม่ือเสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือ
ยืนยันการแกไขขอมูล หากตองการลบขอมูลก็สามารถเลือกลบขอมูลกลุมสาขาวชิา สมศ. ระบบจะให
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ยืนยันการลบขอมูลกลุมสาขาวิชา สมศ. เม่ือทําการกดยืนยนัระบบจะทําการลบขอมูลกลุมสาขาวชิา สมศ. 
ดังกลาวออกจากระบบ 
 
การจัดการขอมูลสาขา 
 การจัดการขอมลูสาขา กดที่ เมนู เลือกสาขา จะแสดงชองการเพิ่มขอมูลสาขา  และรายชื่อสาขา 
ดังรูปที่ 1.35 
 

 
รูปที่ 1.35 หนาจอการจัดการขอมูลสาขา 

 
 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อสาขา ที่ดานลาง เม่ือทําการกดแกไข
ขอมูลสาขา  ระบบจะนําขอมูลที่ตองการแกไขไปใสในชองขอมูลสาขา  และสามารถที่จะทําการแกไข
ขอมูลสาขา  เม่ือเสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือยืนยันการแกไขขอมูล  หากตองการลบขอมูลก็สามารถเลือกลบ
ขอมูลสาขา  ระบบจะใหยืนยันการลบขอมูลสาขา  เม่ือทําการกดยืนยันระบบจะทาํการลบขอมูลสาขา  
ดังกลาวออกจากระบบ 
 
การจัดการขอมูลตําแหนงทางวิชาการ 
 การจัดการขอมลูตําแหนงทางวิชาการ กดที่ เมนู เลือกตําแหนงทางวชิาการ จะแสดงชองการ
เพ่ิมขอมูลตําแหนงทางวชิาการ  และรายชื่อตําแหนงทางวชิาการ ดังรูปที่ 1.36 
 

 
รูปที่ 1.36 หนาจอการจัดการขอมูลตําแหนงทางวิชาการ 
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 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อตําแหนงทางวิชาการ ที่ดานลาง เม่ือทํา
การกดแกไขขอมูลตําแหนงทางวิชาการ  ระบบจะนําขอมูลที่ตองการแกไขไปใสในชองขอมูลตําแหนง
ทางวชิาการ  และสามารถที่จะทําการแกไขขอมูลตําแหนงทางวิชาการ  เม่ือเสร็จกด จดัเก็บ เพ่ือยนืยัน
การแกไขขอมูล  หากตองการลบขอมูลก็สามารถเลือกลบขอมูลตําแหนงทางวิชาการ  ระบบจะใหยืนยัน
การลบขอมูลตาํแหนงทางวิชาการ  เม่ือทําการกดยืนยันระบบจะทาํการลบขอมูลตําแหนงทางวชิาการ  
ดังกลาวออกจากระบบ 
 
การจัดการขอมูลวุฒิการศึกษา 
 การจัดการขอมลูวุฒิการศึกษา กดที่ เมนู เลือกวุฒิการศึกษา จะแสดงชองการเพิ่มขอมูลวฒุิ
การศึกษา  และรายชื่อวฒุิการศึกษา ดงัรูปที่ 1.37 
 

 
รูปที่ 1.37 หนาจอการจัดการขอมูลวุฒิการศึกษา 

 
 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อวุฒิการศึกษา ที่ดานลาง เม่ือทําการกด
แกไขขอมูลวุฒกิารศึกษา  ระบบจะนําขอมูลทีต่องการแกไขไปใสในชองขอมูลวุฒิการศึกษา  และ
สามารถที่จะทําการแกไขขอมูลวฒุิการศึกษา  เม่ือเสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือยืนยันการแกไขขอมูล  หาก
ตองการลบขอมูลก็สามารถเลอืกลบขอมูลวุฒิการศึกษา  ระบบจะใหยืนยนัการลบขอมูลวุฒิการศึกษา  
เม่ือทําการกดยนืยันระบบจะทาํการลบขอมูลวุฒิการศึกษา  ดังกลาวออกจากระบบ 
 
 
การจัดการขอมูลคุณสมบัต ิ
 การจัดการขอมลูคุณสมบตัิ กดที่ เมนู เลือกคุณสมบัติ จะแสดงชองการเพิ่มขอมูลคุณสมบตั ิ 
และรายชื่อคุณสมบัต ิ ดังรูปที ่1.38 
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รูปที่ 1.38 หนาจอการจัดการขอมูลวุฒิการศึกษา 

 
 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อวุฒิการศึกษา ที่ดานลาง เม่ือทําการกด
แกไขขอมูลวุฒกิารศึกษา  ระบบจะนําขอมูลทีต่องการแกไขไปใสในชองขอมูลวุฒิการศึกษา  และ
สามารถที่จะทําการแกไขขอมูลวฒุิการศึกษา  เม่ือเสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือยืนยันการแกไขขอมูล  หาก
ตองการลบขอมูลก็สามารถเลอืกลบขอมูลวุฒิการศึกษา  ระบบจะใหยืนยนัการลบขอมูลวุฒิการศึกษา  
เม่ือทําการกดยนืยันระบบจะทาํการลบขอมูลวุฒิการศึกษา  ดังกลาวออกจากระบบ 
 
การจัดการขอมูลคํานําหนาช่ือ 
 การจัดการขอมลูคํานําหนาชื่อ กดที่ เมนู เลือกคํานําหนาชื่อ จะแสดงชองการเพิ่มขอมูลคํา
นําหนาชื่อ  และรายชื่อคํานาํหนาชื่อ ดังรูปที่ 1.39 
 

 
รูปที่ 1.39 หนาจอการจัดการขอมูลคํานําหนาชื่อ 

 
 เม่ือทําการกรอกขอมูลครบจากนั้นก็ทําการกด เพ่ิม ระบบกจ็ะทาํการเพิ่มขอมูล เม่ือตองการ
แกไขขอมูล  สามารถเลือกขอมูลทีต่องการแกไขไดจากรายชื่อคํานําหนาชือ่ ที่ดานลาง เม่ือทําการกด
แกไขขอมูลคํานําหนาชื่อ  ระบบจะนําขอมูลที่ตองการแกไขไปใสในชองขอมูลคํานําหนาชื่อ  และสามารถ
ที่จะทาํการแกไขขอมูลคํานําหนาชื่อ เม่ือเสร็จกด จัดเก็บ เพ่ือยืนยันการแกไขขอมูล  หากตองการลบ
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ขอมูลก็สามารถเลือกลบคํานาํหนาชื่อ  ระบบจะใหยืนยันการลบขอมูลคํานําหนาชื่อ  เม่ือทําการกดยืนยัน
ระบบจะทําการลบขอมูลคํานําหนาชื่อ  ดังกลาวออกจากระบบ 
 
 
ระบบขอมูลจับคูหลักสตูรกับสํานักทะเบียน 
 ระบบการจัดการขอมูลจับคูหลกัสูตรกับสํานักทะเบียนใชในการจัดเก็บขอมูลจับคูหลักสูตรกับ
สํานักทะเบียน  และใชในการออกรายงานโดยระบบจะแบงเมนูออกเปน 3 สวนหลักๆ แบงเปนผลการจบัคู
หลักสตูร  หลักสูตรที่ไมมีการจับคูของ AVS และหลักสตูรทีไ่มมีการจับคูของหนวยงานหลักสูตร  เม่ือเขา
มาจะพบหนาการจัดการขอมูลจับคูหลักสูตรกับสํานักทะเบียนดังรูปที่ 1.40 
 

 
รูปที่ 1.40  หนาจอการจดัการขอมูลจับคูหลักสูตรกับสํานักทะเบียน  

 
 โดยหนาการจดัการขอมูลจับคูหลักสตูรกับสํานักทะเบียน  มีรายละเอียดดังนี้ 

• สามารถคนหาคนหาหลักสตูร  ไดจากรหสัหลักสูตร 12 หลัก  ชื่อหลักสตูร  ชื่อปริญญา  
ระดับการศึกษา  ประเภทการเปด  และสถานะหลักสตูร 

• แสดงแสดงรหสัหลักสูตร  และชื่อหลักสูตร  โดยสามารถทีจ่ะทาํการเลือกแกไขขอมูล 
และเรยีกดูขอมลูที่เคยกรอกได  โดยทําเปนลิ้งคไปยังขอมูลอาจารยคนนัน้ๆ คนหา
ขอมูลจับคูหลักสูตรกับสํานักทะเบียน   

• แกไขขอมูลจับคูหลักสูตรกับสาํนักทะเบียน  สามารถเลือกลิง้ครายการหลักสูตรที่
ตองการแกไข เพ่ือทําการแกไขขอมูลจับคูหลกัสูตรกับสํานักทะเบียนนั้น 

• สามารถเรยีกดขูอมูลจับคูหลักสูตรกับสํานักทะเบียนไดเลย 
 
ผลการจับคูหลักสูตร 
 กดเมนูยอยผลการจับคูหลักสตูร  จะแสดงรายงานผลการจับคูหลักสูตร.xls  ดังรูปที่ 1.41  
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รูปที่ 1.41  รายงานผลการจับคูหลักสูตร 
 

หลักสูตรที่ไมมีการจบัคูของ AVS  
 กดเมนูยอยหลกัสูตรที่ไมมีการจับคูของ AVS  จะแสดงรายงานหลักสตูรที่ไมมีการจับคูของ 
AVS.xls  ดังรูปที่ 1.42 
 

 
รูปที่ 1.42  รายงานหลักสูตรที่ไมมีการจับคูของ AVS 

 
หลักสูตรที่ไมมีการจบัคูของหนวยงานหลักสูตร 
 กดเมนูยอยหลกัสูตรที่ไมมีการจับคูของหนวยงานหลักสูตร  จะแสดงรายงานหลักสตูรที่ไมมีการ
จับคูของหนวยงานหลักสตูร.xls  ดังรูปที่ 1.43  
 

 
รูปที่ 1.43  รายงานหลักสูตรที่ไมมีการจับคูของหนวยงานหลักสตูร.xls   

 
รายงาน 

ระบบขอมูลรายงานใชในการเรยีกดูรายงานที่เก่ียวของกับระบบฐานขอมูลตางๆ  โดยกดที่ เมนู
หลักขอมูลรายงานจะพบกับหนาสําหรับดรูายงานตางๆ ดังรปูที่  1.44   
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รูปที่ 1.44  หนาจอเมนูหลักขอมูลรายงาน   

 
 รายงานที่เก่ียวของกับระบบฐานขอมูลหลักสตูร มหาวทิยาลัยขอนแกนทั้งหมดมีดังนี ้

• ขอมูลหลักสตูรรายงาน สกอ.  
• รายงานหลักสตูร  
• รายงานหลักสตูร แบบสรุป (แยกตามคณะ)  
• รายงานหลักสตูร แบบสรุป (แยกตามกลุมสาขาวิชา มข.)  
• หลักสตูรที่อายใุกลครบ 5 ป  
• หลักสตูรที่อายเุกิน 5 ปไปแลว  
• ขอมูลหลักสตูร  
• ขอมูลรายวชิา  
• ขอมูลอาจารย 

 
ขอมูลหลักสูตรรายงาน สกอ.  
 กดเมนูยอยขอมูลหลักสูตรรายงาน สกอ.  จะแสดงหนาจอใหเลือกเง่ือนไขในการเรียกดูรายงาน
จากปการศึกษาและภาคการศกึษาไดตามตองการ  ดังรูปที่ 1.45 
 

 
รูปที่ 1.45  หนาจอเลือกเง่ือนไขขอมูลหลักสตูรรายงาน สกอ. 

 
รายงานหลักสูตร  
 กดเมนูยอยขอมูลหลักสูตรรายงานหลักสูตร  จะแสดงหนาจอใหเลือกเง่ือนไขในการเรียกดูจาก
ระดับการศึกษา  ชื่อปริญญา/หลักสูตร  คณะ  ชื่อสาขาวชิา/วชิาเอก  กลุมสาขาวิชา  ป พ.ศ. ที่เปดสอน 
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ประเภทการเปด  ประเภทหลกัสูตร  และข้ันตอนการพิจารณาจากมหาวทิยาลัย  ไดตามตองการ  ดังรูปที่ 
1.46 
 

 
รูปที่ 1.46  หนาจอเลือกเง่ือนไขรายงานหลักสูตร 

 
รายงานหลักสูตรแบบสรุป(แยกตามคณะ)  
 กดเมนูยอยขอมูลรายงานหลกัสูตรแบบสรุป(แยกตามคณะ)  จะแสดงหนาจอใหเลือกเง่ือนไขใน
การเรียกดรูายงานจากระดับการศึกษา  ชื่อปรญิญา/หลักสตูร  คณะ  ชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก  กลุม
สาขาวชิา  ป พ.ศ. ที่เปดสอน   ประเภทการเปด  ประเภทหลักสูตร  และข้ันตอนการพิจารณาจาก
มหาวทิยาลัยไดตามตองการ  ดังรูปที่ 1.47 
 

 
รูปที่ 1.47  หนาจอเลือกเง่ือนไขขอมูลรายงานหลักสตูรแบบสรุป(แยกตามคณะ) 

 
รายงานหลักสูตรแบบสรุป (แยกตามกลุมสาขาวิชา มข.)  
 กดเมนูยอยรายงานหลักสตูรแบบสรุป(แยกตามกลุมสาขาวชิา มข.) จะแสดงหนาจอใหเลอืก
เง่ือนไขในการเรียกดรูายงานจากระดับการศึกษา  ชื่อปริญญา/หลักสูตร  คณะ  ชื่อสาขาวชิา/วชิาเอก  
กลุมสาขาวชิา  พ.ศ.   ที่เปดสอน  ประเภทการเปด  ประเภทหลักสตูร  และขั้นตอนการพิจารณาจาก
มหาวทิยาลัย  ไดตามตองการ  ดังรูปที่ 1.48 
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รูปที่ 1.48  หนาจอเลือกเง่ือนไขขอมูลรายงานหลักสตูรแบบสรุป(แยกตามกลุมสาขาวิชา มข.) 

 
หลักสูตรที่อายุใกลครบ 5 ป  
 กดเมนูยอยรายงานหลักสตูรทีอ่ายุใกลครบ 5 ป จะแสดงหนาจอรายงานหลกัสูตรที่อายุใกลครบ 
5 ป  ดังรูปที่ 1.49 
 

 
รูปที่ 1.49  รายงานหลักสูตรที่อายใุกลครบ 5 ป 

 
หลักสูตรที่อายุเกิน 5 ปไปแลว  
 กดเมนูยอยรายงานหลักสตูรทีอ่ายุใกลครบ 5 ป จะแสดงหนาจอรายงานหลกัสูตรที่อายุใกลครบ 
5 ป  ดังรูปที่ 1.50 
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รูปที่ 1.50 รายงานหลักสตูรทีอ่ายุใกลครบ 5 ป 

 
ขอมูลหลักสูตร  
 กดเมนูยอยขอมูลหลักสูตร  จะแสดงหนาจอใหเลือกเง่ือนไขในการเรียกดูรายงานจากชื่อ
หลักสตูร  ชื่อสาขาวิชา/วชิาเอก ยอหลักสูตร ปริญญา/หลักสตูร คณะ/หนวยงาน สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา 
สาขาวชิาเอก(REF_PROGRAM) หลักสูตร ประเภทการเรยีน ประเภทเวลาเรียน ความสากลของหลักสตูร 
กลุมสาขาวชิา กลุมสาขาวชิา ISCED กลุมสาขาวิชา มข. กลุมสาขาวชิา ICL กลุมสาขาวชิา สมศ. ระบบ
การเรียนการสอน จํานวนภาคการศึกษา(ตอปการศึกษา)  จํานวนปตามหลักสูตร ระดับเกรดต่ําสดุ สถานะ
หลักสตูร ประเภทการเปด ภาค/ป ที่เริ่มรับนกัศึกษา ภาค/ป ที่เริ่มใชหลักสตูร จํานวนนักศกึษาที่รับเขา 
ชวงวันที่ผานความเห็นชอบกรรมการประจําคณะ ชวงวันที่ผานกรรมการกลัน่กรองหลักสตูร มข.  ชวงวันที่
ผานที่ประชุมคณบดี ชวงวันทีผ่านผูทรงคุณวฒุิ  ชวงวันทีผ่านกรรมการพจิารณาหลักสูตรกอนเสนอ
มหาวทิยาลัย ชวงวันที่สภาอนุมัติหลักสูตร  ชวงวันที่ทบวงฯ/สกอ. รับทราบ ชวงวันที่ กพ. รับรองคุณวุฒิ
หลักสตูร และ วิธีการนับหลักสูตร แบงออกเปน แบบรวม แบบแยก รูปที่ 1.51 
 

 
รูปที่ 1.51 หนาจอการคนหาขอมูลหลักสตูร  
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  เม่ือทําการกดเพื่อแสดงขอมูลรายงานหลักสตูร จะแสดงขอมูลดังรูปที่ 1.52 
 

 
รูปที่ 1.52 หนาจอแสดงขอมูลหลักสตูร  

 
ขอมูลรายวิชา  
 กดเมนูยอยขอมูลหลักสูตร  จะแสดงหนาจอใหเลือกเง่ือนไขในการเรียกดูรายงานจากรหัสวชิา 
ชื่อรายวิชา (ไทย)  ชื่อรายวิชา (อังกฤษ)  ระดับการศึกษา ครั้งที่ปรับปรุง จาํนวนหนวยกิตรวม สังกัด
คณะ/หนวยงาน สังกัดภาควชิา/สาขาวิชา สาขาวิชา เง่ือนไขรายวชิา ประเภทวชิา 1 ประเภทวชิา 2 
ประเภทการเปด ภาคการศึกษาที่เริ่มเปดสอน ปการศึกษาที่เริ่มเปดสอน เปดสอนประจําภาคการศึกษา 
หมวดวชิา สถานะรายวิชา ชวงวันทีผ่านกรรมการประจําคณะ ครั้งลาสุด ชวงวันทีผ่านกรรมการกลั่นกรอง
หลักสตูร ม.ข. ครั้งลาสดุ  รูปที่ 1.53 
 

 
รูปที่ 1.53 หนาจอการคนหาขอมูลวิชา  
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  เม่ือทําการกดเพื่อแสดงขอมูลรายงานวิชา จะแสดงขอมูลดังรูปที่ 1.54 
 

 
รูปที่ 1.54 หนาจอแสดงขอมูลวิชา 

  
ขอมูลอาจารย  
 กดเมนูยอยขอมูลหลักสูตร  จะแสดงหนาจอใหเลือกเง่ือนไขในการเรียกดูรายงานจากชื่อ สกุล 
เลขประจําตัวประชาชน คณะ ภาค คํานําหนาชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อปริญญา/คุณวฒุิ ระดับ
การศึกษา คุณสมบัติ จบจาก ปที่ พ.ศ.จบ รปูที่ 1.55 
 

 
รูปที่ 1.55 หนาจอการคนหาขอมูลอาจารย 

 
  เม่ือทําการกดเพื่อแสดงขอมูลรายงานอาจารย จะแสดงขอมูลดังรูปที่ 1.56 
 

 
รูปที่ 1.56 หนาจอแสดงขอมูลอาจารย  
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จัดการผูใชงาน 
ระบบขอมูลจดัการผูใชงานใชในการไดแก จดัการผูใชงาน  จัดการเมนู  และจัดการสทิธ์ิ  ซึ่งมี

รายละเอียด  ดงันี้ 
 
• จัดการผูใชงาน 

 ระบบการจัดการผูใชงาน  โดยระบบจะแบงการจัดการออกเปน 3 สวนหลักๆ แบงเปนการเพิ่ม
ผูใชงานระบบ  แกไขผูใชงานระบบ และลบรายการผูใชงานในระบบที่เลือก  เม่ือเขามาจะพบหนาการ
จัดการขอมูลหลักสูตร ดังรูปที ่1.57 
 

 
รูปที่ 1.57 หนาจอจัดการผูใชงาน 

 
• เพิ่มผูใชงานระบบ 

  เม่ือทําการกรอกขอมูลเสร็จเรยีบรอย จากนั้นก็กดจัดเก็บ ระบบจะทาํการจดัเก็บขอมูล
ผูใชงานระบบที่เพ่ิมเขาไปใหมเสร็จ  ระบบจงึจะทําการเพิ่มโครงสรางหลักโดยจะมีลิ้งคเพ่ิมเขาทาย
หนาจอการเพิ่มผูใชงานระบบ  ดังรูปที่ 1.58 
 

  
รูปที่ 1.58 หนาจอการเพิ่มผูใชงานระบบ 

 
• การแกไขผูใชงานระบบ 

 เม่ือทําการกดแกไขขอมูลผูใชงานระบบ  ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขผูใชงานระบบ  และ
นําขอมูลเดิมมาแสดงในชอง  ดังรูปที่ 1.59 
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รูปที่ 1.59 หนาจอแกไขขอมูลผูใชงานระบบ 

 
  เม่ือทําการกรอกขอมูลเสร็จเรยีบรอย กด จัดเก็บ ขอมูลผูใชงานระบบ  เม่ือระบบทําการ
จัดเก็บขอมูลเสร็จเรีบยรอยระบบจะกลับไปยังหนาจอการคนหาผูใชงานระบบ  
 

• การลบผูใชงานระบบ 
 ระบบจะใหทําการยืนยันการลบผูใชงานระบบ  เม่ือกดยืนยันระบบจะทาํการลบขอมูลออก
จากระบบ และรายชื่อผูใชงานระบบที่ทําการลบก็จะหายไป  
 

 
รูปที่ 1.60 หนาจอแสดงการยนืยันการลบ 

 
จัดการเมน ู
 
 ระบบการจัดการเมนู  โดยระบบจะแบงการจัดการออกเปน 3 สวนหลักๆ แบงเปนการเพิ่มเมนู   
แกไขเมนู  และลบรายการเมนใูนระบบที่เลือก  เม่ือเขามาจะพบหนาการจดัการเมนู  ดังรูปที่ 1.61 
 



 34

 
รูปที่ 1.61 หนาจอจัดการเมน ู  

 
• เพิ่มเมนู   

  เม่ือทําการกรอกขอมูลชื่อเมนู  Controller  และAction เสร็จเรียบรอย จากนัน้ก็กด
จัดเก็บ ระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลเมนูเพ่ิมเขาไปใหมเสร็จ  ระบบจึงจะทําการเพิ่มโครงสรางหลักโดยจะ
มีลิ้งคเพ่ิมเขาทายหนาจอการเพิ่มเมนู  ดังรูปที่ 1.62 
 

  
รูปที่ 1.62 หนาจอการเพิ่มเมนู 

 
• การแกไขเมน ู  

 เม่ือทําการกดที่ชื่อเมนูเพ่ือแกไขขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขเมนู  และนําขอมูล
เดิมมาแสดงในชอง  ดังรูปที่ 1.63 
 

 
รูปที่ 1.63 หนาจอแกไขเมนู 



 35

 
  เม่ือทําการกรอกขอมูลเสร็จเรยีบรอย กด ยอมรับขอมูลเมนู  เม่ือระบบทําการจัดเก็บขอมูล
เสร็จเรีบยรอย  ระบบจะกลับไปยังหนาจอการคนหาเมนู 
 

• การลบเมน ู  
 ในการลบเมนสูามารถทําการเลือกที่ชองวางของแตละเมนูไดมากกวาหนึ่งเมนูที่ตองการลบ  
ระบบจะใหทําการยืนยันการลบเมนู  เม่ือกดยืนยันระบบจะทําการลบขอมูลออกจากระบบ และรายชื่อเมนูที่
ทําการลบก็จะหายไป  นอกจากนี้ยังสามารถ DRAG เพ่ือเลื่อนลําดับของเมนูได 
 

 
รูปที่ 1.64 หนาจอแสดงการยนืยันการลบ 

 
จัดการสิทธิ ์
 ระบบการจัดการสทิธ์ิ  โดยระบบจะแบงการจัดการออกเปน 3 สวนหลักๆ แบงเปนการเพิ่มสิทธ์ิ
ใหม  แกไขสทิธ์ิ  และลบรายการใหสทิธ์ิในระบบที่เลือก  เม่ือเขามาจะพบหนาการจัดการสทิธ์ิ  ดังรูปที่ 
1.65 
 

 
รูปที่ 1.65 หนาจอจัดการสทิธ์ิ   

 
• เพิ่มสิทธิ ์

  เม่ือทําการกรอกขอมูลชื่อชื่อสทิธ์ิและเลือกเมนูที่ตองการใหสิทธ์ิเสรจ็เรียบรอย จากนั้น
ก็กดจัดเก็บ ระบบจะทาํการจดัเก็บขอมูลการใหสทิธ์ิเพ่ิมเขาไปใหมเสรจ็  ระบบจึงจะทําการเพิ่มโครงสราง
หลักโดยจะมีลิง้คเพ่ิมเขาทายหนาจอการเพิ่มสิทธ์ิ  ดังรูปที่ 1.66 
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รูปที่ 1.66 หนาจอการเพิ่มสทิธ์ิ 

 
• การแกไขสิทธิ์ 

 เม่ือทําการกดที่ชื่อสิทธ์ิเพ่ือแกไขขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขสทิธ์ิและนําขอมูล
เดิมมาแสดงในชอง  ดังรูปที่ 1.67 
 

 
รูปที่ 1.67 หนาจอแกไขสิทธ์ิ 

 
  เม่ือทําการกรอกขอมูลเสร็จเรยีบรอย กด ยอมรับขอมูลเมนู  เม่ือระบบทําการจัดเก็บขอมูล
เสร็จเรีบยรอย  ระบบจะกลับไปยังหนาจอการคนหาสทิธ์ิ 
 

• การลบสิทธิ ์
 ในการลบสทิธ์ิสามารถทําการเลือกที่ชองวางของแตละสิทธ์ิไดมากกวาหนึง่สิทธ์ิทีต่องการ
ลบ  ระบบจะใหทําการยืนยันการลบสิทธ์ิเม่ือกดยืนยันระบบจะทาํการลบขอมูลออกจากระบบ และรายชื่อ
สิทธ์ิทีท่ําการลบก็จะหายไป  นอกจากนี้ยังสามารถ DRAG เพ่ือเลื่อนลําดับของสิทธ์ิได 
 

 
รูปที่ 1.68 หนาจอแสดงการยนืยันการลบ 
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บทที่ 2 
คูมือการใชงานเว็บ สําหรับผูใชทั่วไป 

  
เปดเว็บเบราเซอร ใส URL จะพบกับหนาแรกดังรูปที่ 2.1 

 

 
รูปที่ 2.1 หนาจอแรก 

 
 ภายในเว็บจะประกอบดวยเมนูหลัก คือ 

• หนาจอแรก 
• หลักสตูร 
• รายวชิา 
• รายชื่ออาจารย 
• รายงาน 
• ประเมินหลักสตูร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 
หลักสูตร 

เม่ือเลือกกดที่ลิ้งคที่เมนูหลักสูตร จะพบกับหนาจอการคนหาขอมูลหลักสตูร  ดังแสดงในรูปที่ 
2.2  

 
 

รูปที่ 2.2  หนาจอการคนหาขอมูลหลักสตูร 
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 โดยการคนหาขอมูลหลักสตูรสามารถคนหาขอมูลหลักสตูรไดจาก รหสัหลกัสูตร  ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา คณะ ภาควิชา/สาขาวชิา และสาขาวชิา  โดยระบบจะแสดงรายชื่อหลักสตูร ไวดานลาง
ของการคนหาขอมูลหลักสตูร ดังที่แสดงในรปูที่ 2.2  โดยระบบจะมีลิงคใหเลือกที่รหสัหลักสูตร  เพ่ือเขา
ไปดูรายละเอียดขอหลักสตูรนัน้ๆ  ดังรูปที่ 2.3  
 

 
รูปที่ 2.3 หนาจอแสดงขอมูลหลักสูตร 

  โดยหนาจอแสดงขอมูลหลักสตูร  สวนของการแสดงขอมูลโครงสรางหลักสตูร  โดยใน
โครงสรางหลักสามารถใหทําการลิงคในรายวชิานั้นๆ เพ่ือแสดงรายละเอียดรายวชิานั้น โดยหนาจอแสดง
รายละเอียด ดังรูปที่ 2.4  
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รูปที่ 2.4 หนาจอแสดงรายละเอียดวิชา 

 
รายวิชา 

เม่ือเลือกกดที่ลิ้งคที่เมนูรายวชิา จะพบกับหนาจอการคนหาขอมูลรายวชิา  ดังแสดงในรูปที่ 2.5 
 

 
รูปที่ 2.5  หนาจอการคนหาขอมูลรายวิชา 

 โดยการคนหาขอมูลรายวชิาสามารถคนหาขอมูลรายวิชาไดจาก คณะ ภาควิชา/สาขาวชิา 
สาขาวชิา  รหสัวิชา  และชื่อวชิาทั้งชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยระบบจะแสดงรายวิชา ไว
ดานลางของการคนหาขอมูลรายวิชา ดังที่แสดงในรูปที่ 2.5  โดยระบบจะมลีิงคใหเลือกที่รหัสวชิา เพ่ือ
เขาไปดูรายละเอียดขอรายวิชานั้นๆ  ดังรูปที่ 2.6 
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รูปที่ 2.6 หนาจอแสดงขอมูลรายวิชา 

 
รายชือ่อาจารย 

เม่ือเลือกกดที่ลิ้งคที่เมนูรายชือ่อาจารย  จะพบกับหนาจอการคนหาขอมูลรายชื่ออาจารย  ดัง
แสดงในรูปที่ 2.7 

 

 
รูปที่ 2.7  หนาจอการคนหาขอมูลรายชื่ออาจารย   

 
 โดยการคนหาขอมูลอาจารย  สามารถคนหาขอมูลรายชื่ออาจารย  ไดจาก ชื่อ  นามสกุล  ประจํา
หลักสตูร  คณะ  ภาควชิา/สาขาวิชา/กลุมวิชา  ประเภทอาจารย โดยระบบจะแสดงรายชื่ออาจารย  ไว
ดานลางของการคนหาขอมูลอาจารย  ดังที่แสดงในรูปที่ 2.7   
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รายงาน 
 โดยรายงานจะแบงรายงานออกเปน 5 รายงาน จะเปนเมนูใหเลือกทําการรายงานในแตละ
รายการ 

1. หลักสตูรที่อายใุกลครบ 5 ป 
2. หลักสตูรที่อายเุกิน 5 ปไปแลว 
3. ขอมูลหลักสตูร 
4. ขอมูลวิชา 
5. ขอมูลอาจารย 

 
 

 
รูปที่ 2.8  หนาจอเมนูรายงาน   

 
 1. หลักสูตรทีอ่ายุใกลครบ 5 ป  
 กดเมนูยอยรายงานหลักสตูรทีอ่ายุใกลครบ 5 ป จะแสดงหนาจอรายงานหลกัสูตรที่อายุใกลครบ 
5 ป  ดังรูปที่ 2.9 
 

 
รูปที่ 2.9  รายงานหลักสตูรที่อายุใกลครบ 5 ป 

 
 2. หลักสูตรทีอ่ายุเกิน 5 ปไปแลว  
 กดเมนูยอยรายงานหลักสตูรทีอ่ายุใกลครบ 5 ป จะแสดงหนาจอรายงานหลกัสูตรที่อายุใกลครบ 
5 ป  ดังรูปที่ 2.10 
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รูปที่ 2.10 รายงานหลักสตูรทีอ่ายุใกลครบ 5 ป 

 
 3. ขอมูลหลักสูตร  
 กดเมนูยอยขอมูลหลักสูตร  จะแสดงหนาจอใหเลือกเง่ือนไขในการเรียกดูรายงานจากชื่อ
หลักสตูร  ชื่อสาขาวิชา/วชิาเอก ยอหลักสูตร ปริญญา/หลักสตูร คณะ/หนวยงาน สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา 
สาขาวชิาเอก(REF_PROGRAM) หลักสูตร ประเภทการเรยีน ประเภทเวลาเรียน ความสากลของหลักสตูร 
กลุมสาขาวชิา กลุมสาขาวชิา ISCED กลุมสาขาวิชา มข. กลุมสาขาวชิา ICL กลุมสาขาวชิา สมศ. ระบบ
การเรียนการสอน จํานวนภาคการศึกษา(ตอปการศึกษา)  จํานวนปตามหลักสูตร ระดับเกรดต่ําสดุ สถานะ
หลักสตูร ประเภทการเปด ภาค/ป ที่เริ่มรับนกัศึกษา ภาค/ป ที่เริ่มใชหลักสตูร จํานวนนักศกึษาที่รับเขา 
ชวงวันที่ผานความเห็นชอบกรรมการประจําคณะ ชวงวันที่ผานกรรมการกลัน่กรองหลักสตูร มข.  ชวงวันที่
ผานที่ประชุมคณบดี ชวงวันทีผ่านผูทรงคุณวฒุิ  ชวงวันทีผ่านกรรมการพจิารณาหลักสูตรกอนเสนอ
มหาวทิยาลัย ชวงวันที่สภาอนุมัติหลักสูตร  ชวงวันที่ทบวงฯ/สกอ. รับทราบ ชวงวันที่ กพ. รับรองคุณวุฒิ
หลักสตูร และ วิธีการนับหลักสูตร แบงออกเปน แบบรวม แบบแยก รูปที่ 2.11 
 

 
รูปที่ 2.11 หนาจอการคนหาขอมูลหลักสตูร  
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  เม่ือทําการกดเพื่อแสดงขอมูลรายงานหลักสตูร จะแสดงขอมูลดังรูปที่ 2.12 
 

 
รูปที่ 2.12 หนาจอแสดงขอมูลหลักสตูร  

 
 4. ขอมูลรายวชิา  
 กดเมนูยอยขอมูลหลักสูตร  จะแสดงหนาจอใหเลือกเง่ือนไขในการเรียกดูรายงานจากรหัสวชิา 
ชื่อรายวิชา (ไทย)  ชื่อรายวิชา (อังกฤษ)  ระดับการศึกษา ครั้งที่ปรับปรุง จาํนวนหนวยกิตรวม สังกัด
คณะ/หนวยงาน สังกัดภาควชิา/สาขาวิชา สาขาวิชา เง่ือนไขรายวชิา ประเภทวชิา 1 ประเภทวชิา 2 
ประเภทการเปด ภาคการศึกษาที่เริ่มเปดสอน ปการศึกษาที่เริ่มเปดสอน เปดสอนประจําภาคการศึกษา 
หมวดวชิา สถานะรายวิชา ชวงวันทีผ่านกรรมการประจําคณะ ครั้งลาสุด ชวงวันทีผ่านกรรมการกลั่นกรอง
หลักสตูร ม.ข. ครั้งลาสดุ  รูปที่ 2.13 
 

 
รูปที่ 2.13 หนาจอการคนหาขอมูลวิชา  
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  เม่ือทําการกดเพื่อแสดงขอมูลรายงานวิชา จะแสดงขอมูลดังรูปที่ 2.14 
 

 
รูปที่ 2.14 หนาจอแสดงขอมูลวิชา 

  
 5. ขอมูลอาจารย  
 กดเมนูยอยขอมูลหลักสูตร  จะแสดงหนาจอใหเลือกเง่ือนไขในการเรียกดูรายงานจากชื่อ สกุล 
เลขประจําตัวประชาชน คณะ ภาค คํานําหนาชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อปริญญา/คุณวฒุิ ระดับ
การศึกษา คุณสมบัติ จบจาก ปที่ พ.ศ.จบ รปูที่ 2.15 
 

 
รูปที่ 2.15 หนาจอการคนหาขอมูลอาจารย 

 
  เม่ือทําการกดเพื่อแสดงขอมูลรายงานอาจารย จะแสดงขอมูลดังรูปที่ 2.16 
 

 
รูปที่ 2.16 หนาจอแสดงขอมูลอาจารย  
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ประเมินหลักสูตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

เม่ือเลือกกดที่ลิ้งคที่เมนูประเมินหลักสตูร มหาวิทยาลยัขอนแกน  จะพบกับหนาจอประเมิน
หลักสตูร มหาวทิยาลัยขอนแกน  ดังแสดงในรปูที่ 2.17 

 

 
รูปที่ 2.17  หนาจอการคนหาขอมูลรายวิชา 

 


