
 

 

 
 
 

 
 

คูมือการใชงาน 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

Chulalongkorn University Curriculum 
Administration System 

(CU-CAS) 
 
 
 
 

เฉพาะ 
สวนของการจัดการแผนการสอน 

(Course Syllabus) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Version: 1.1 
ฝายมาตรฐานหลักสูตร 

สํานกับริหารงานวชิาการ 
14 ตุลาคม 2554 

(เอกสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหามนําไปเยแพรโดยมไิดรับอนุญาต) 
 
 



 

 

 
 

สารบัญ 
          หนาที่  

1. เขาเว็บไซตระบบสารสนเทศ        1 
2. เขาสูระบบ          1 
3. เขาสูหนาหลัก          1 
3.1 คนหารายวิชาที่ตองทําแผนการสอน       2 
3.2. ผลการคนหารายวิชา          3 
3.3  สรางแผนการสอน         3 
3.3.1 ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกขอมูลทั่วไปของแผนการสอน     3 
3.3.2 หนาจอเนื้อหา/วัตถุประสงคของแผนการสอน      4 
3.3.3 หนาจอผูสอน/ชวงเวลาประเมินของแผนการสอน      9 
3.3.4 หนาจอเนื้อหารายสัปดาหของแผนการสอน      10 
3.3.5 หนาจอส่ือ/materials ของแผนการสอน       13 
3.3.6 หนาจอขอมูลทางทะเบียนสถิติ ของแผนการสอน     17 
4. ปรับขอมูลบุคคล/Personalize        18 
5. แบบประเมิน/form         19 
6. ผลการประเมิน/result         20 

 
 
 
 
 
 



 

Version 1.1  หนาที่ 1 14 ตุลาคม 2554 

 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนของการจัดการ
แผนการสอน 

 

1. เขาเว็บไซตระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ 
https://www.cas.chula.ac.th/cas/ 
 

2. เขาสูระบบตามขั้นตอน ตามรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หนาจอเขาสูระบบ 

1) กรอกชื่อผูใช 
2) กรอกรหัสผาน 
3) คลิกปุม Login 

 

3. เขาสูหนาหลัก ในแท็บ “ทั่วไป/General” ตามรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 หนาหลักของระบบ 

1) คลิกที่ลิงก “กรอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและรายละเอียดการประเมิน” เพื่อบันทึกขอมูลแผนการสอน 
ตามรูปที่ 2 ระบบจะแสดงหนาจอในการคนหารายวิชาที่ตองการทําแผนการสอน ตามรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 หนาจอคนหารายวิชา 

3.1 คนหารายวิชาที่ตองทําแผนการสอน  
หนาจอคนหารายวิชาตามรูปที่ 3 ประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) คนหาดวยคําสําคัญตางๆ เชน รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา เปนตน 
2) เงื่อนไขในการแสดงจํานวนผลลัพธตอหนา 
3) เงื่อนไขในการคนหา เพื่อใหแสดงผลลัพธตามภาคการศึกษาที่เลือก 
4) เงื่อนไขในการคนหา เพื่อใหแสดงผลลัพธตามปการศึกษาที่ระบุ 
5) คนหาดวยรหัสรายวิชา 
6) เงื่อนไขในการคนหาตามที่ระบุไว ซึ่งประกอบดวย 

- any หมายถึง แสดงผลลัพธของทุกคน 
- เฉพาะของ หมายถึง แสดงผลลัพธเฉพาะของผูที่เขาใชงานระบบ ณ ขณะนั้น 

7) หากคลิกที่ปุม + ระบบจะแสดงหนาจอผูสอน เพื่อใหเลือกผูสอนที่ตองการ ใชเปนเงื่อนไขในการคนหาผลลัพธ
ตามผูสอน 

8) เงื่อนไขในการคนหา เพื่อใหแสดงผลลัพธตามการอนุมัติ ซึ่งประกอบดวย 
- any หมายถึง แสดงผลลัพธทั้งที่อนุมัติแลว และยังไมอนุมัติ 
- อนุมัติแลว หมายถึง แสดงผลลัพธเฉพาะที่อนุมัติแลว 
- ยังไมอนุมัติ หมายถึง แสดงผลลัพธเฉพาะที่ยังไมอนุมัติ 

9) คลิกปุม Search เพื่อคนหาตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดระบุไว 
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3.2 ผลการคนหารายวิชา 
ระบบจะแสดงรายการวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขการคนหา ในที่นี้ขอยกตัวอยาง วิชาตัวอยาง test11 รหัสวิชา cu00011 
ตามรูปที่ 4 

1) คลิกที่รูปหมายเลย 1 เพื่อทําการสรางแผนการสอน ในรายวิชานั้น 

 
รูปที่ 4 ผลการคนหารายวิชา 

3.3 สรางแผนการสอน 
3.3.1 ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกขอมูลทั่วไปของแผนการสอนตามรูปที่ 5 

1) เลือกขอมูลภาคการศึกษา 
2) ระบุปการศึกษา 
3) ตอนเรียนที่ใชแผนการสอนนี้ 
4) คลิกปุม save ในการบันทึกขอมูล 

 
รูปที่ 5 หนาจอขอมูลทั่วไปของแผนการสอน 

เมื่อทําการบันทึกขอมูลทั่วไปแลว ระบบจะแสดงรายละเอียดแผนการสอนตามรูปที่ 6 โดยสวนตอประสานผูใชจะ
ถูกแบงออกเปน 6 สวน ไดแก 
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1) ขอมูลทั่วไป 
2) เนื้อหา/วัตถุประสงค 
3) ผูสอน/ชวงเวลาประเมิน 
4) เนื้อหารายสัปดาห 
5) ส่ือ/materials 
6) ขอมูลทางทะเบียน/สถิติ 

 
รูปที่ 6 ขอมูลรายละเอียดแผนการสอน 

3.3.2 หนาจอเนื้อหา/วัตถุประสงคของแผนการสอนรหัสวิชา cu00011 ตามรูปที่ 7 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
รูปที่ 7 แผนการสอนในแท็บเนื้อหา/วัตถุประสงค 

1) เงื่อนไขการจัดการแผนการสอน ในสวนของหนาจอเนื้อหา/วัตถุประสงค 
2) แท็บแสดงหัวขอของรายละเอียดในสวนของเนื้อหา/วัตถุประสงค ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

- จุดมุงหมายรายวิชา/เหตุผลในการขอเปดรายวิชา 
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- เนื้อหารายวิชา ประกอบดวย เนื้อหารายวิชา/Course Description (ไทย) และ
เนื้อหารายวิชา/Course Description (อังกฤษ) 

- ระบบ outcome แสดงรายระเอียดของระบบ outcome ที่ใช 
- ผลการเรียนรู แสดงรายละเอียดของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
- ผลที่ไมประเมิน แสดงรายละเอียดของผลการเรียนรูที่จะพัฒนาโดยไมมีการประเมิน 

3) สวนแสดงรายละเอียดตามหัวขอที่เลือกในขอที่ 2) เปนการนําเขาขอมูลจาก course 
specification ซึ่งในหวัขอผลการเรียนรูสามารถทําการ เพิ่มหรือลบขอมูลวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมได 

การเพิ่มขอมูลในสวนของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม รายละเอียดหนาจอของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แสดงได
ตามรูปที่ 7.1  

 
รูปที่ 7.1 รายละเอียดของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1) รายละเอียดวัตถุประสงคของรายวิชา (objective) 
2) ผลการเรียนรูของรายวิชา 
3) ปุมคําส่ังลบ (Del) หากตองการลบผลการเรียนรูใด ใหคลิกปุมคําส่ังที่ใชในการลบซึ่งจะอยู

ดานหลังของทุกๆ ผลการเรียนรู 
4) ปุมคําส่ังเพิ่ม (New) อยูที่บรรทัดสุดทายของผลการเรียนรูของวัตถุประสงคในแตละขอ 
5) วิธีการสอน/พัฒนาที่ใชในรายวิชา 
6) วิธีการประเมินที่ใชในรายวิชา 
7) คอลัมภของปุมคําส่ังลบ (Del) วัตถุประสงค หากตองการลบวัตถุประสงคในขอใดๆ นั้นใหคลิกที่

ปุมในคอลัมภสุดทายของวัตถุประสงคที่ตองการลบ 
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8) ปุมคําส่ังเพิ่ม (New) วัตถุประสงค เมื่อคลิกปุมคําส่ังระบบจะทําการเพิ่มแถวใหมเพื่อใหใส
รายละเอียดตางๆ ของรายการวัตถุประสงคที่เพิ่มเขามา ตัวอยางการเพิ่มวัตถุประสงครายวิชาแสดง
ไดตามรูปที่ 7.2 

 
รูปที่ 7.2 การเพิ่มวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1) กรอกวัตถุประสงค 
2) คลิกปุมคําส่ังเพิ่มผลการเรียนรู ระบบจะแสดงหนาจอรายการของผลการเรียนรู เพื่อใหเลือกรายการ

ที่ตองการ ตามรูป 7.2 a 
3) คลิกปุมคําส่ังเพิ่มวิธีการสอน/พัฒนา ระบบจะแสดงหนาจอรายการของวิธีการสอน/พัฒนา เพื่อให

เลือกรายการที่ตองการ ตามรูป 7.2 b 
4) คลิกปุมคําส่ังเพิ่มวิธีการประเมิน ระบบจะแสดงหนาจอรายการของวิธีการประเมิน เพื่อใหเลือก

รายการที่ตองการ ตามรูป 7.2 c 
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รูปที่ 7.2 a หนาจอรายการของผลการเรียนรู 

 
รูปที่ 7.2 b หนาจอรายการของวิธีการสอน/พัฒนา 

 
รูปที่ 7.2 c หนาจอรายการของวิธีการประเมิน 

เมื่อทําการเพิ่มขอมูลวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใดๆ แลว ระบบจะทําการบันทึกขอมูลวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใน
แผนการสอน รวมทั้งปรับปรุงขอมูลวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใน course specification ดวย รูปที่ 7.3 แสดงผล
จากการเพิ่มขอมูลวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตามขั้นตอนที่กลาวมาในขางตน 
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รูปที่ 7.3 ผลการเพิ่มวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
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  3.3.3 หนาจอผูสอน/ชวงเวลาประเมินของแผนการสอนรหัสวิชา  cu00011 ตามรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 แผนการสอนในแท็บผูสอน/ชวงเวลาประเมิน 

1) เมื่อทําการคลิกที่ + ตามรูปที่ 8 ระบบจะแสดงหนาจอผูสอนตามรูปที่ 8.1 

 
รูปที่ 8.1 หนาจอผูสอน 

1) ทําการคนหาดวยคําสําคัญ/keyword 
2) จํานวนผลลัพธที่แสดงตอหนา 
3) ตัวกรองขอมูลตามคณะ 
4) ตัวกรองขอมูลตามภาควิชา 
5) คลิกปุม search เพื่อคนหาตามเงื่อนไขที่เลือก 
6) คลิกปุมตามหมายเลข 6 ในคอลัมภสุดทายของผูสอน เพื่อเพิ่มผูสอนนั้นในแผนการสอน แสดงผลได

ตามรูปที่ 8.2 
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รูปที่ 8.2 เพิ่มผูสอนในแผนการสอน 

1) รายละเอียดผูสอน ตอนเรียนที่สอน (section) โดยที่ 0 หมายถึงทุกตอนเรียน หรือระบุตอน
เรียน หากมีมากวา 1 ใหขั้นดวย “,” 

2) เลือกการประเมิน ประกอบดวย มีการประเมินหรือไมมีการประเมิน 
3) ประเมินตั้งแต เลือกจากปฏิทินในคอลัมภที่ 3 
4) ประเมินถึง เลือกจากปฏิทินในคอลัมภที่ 4 
5) ตวัอยางเอกสาร/อางอิง ประกอบดวย 

- คลิกที่ลิงค “แบบประเมินผูสอน” จะแสดงตัวอยางเอกสารแบบประเมินผูสอน 
- คลิกที่ลิงค “แบบประเมินนิสิต” จะแสดงตัวอยางเอกสารแบบประเมินนิสิต 
- คลิกที่ลิงค “นิสิตที่เกี่ยวของ” จะแสดงหนาจอรายชื่อนิสิตที่เรียนในวิชานั้น 

6) สามารถทําการลบขอมูลผูสอนในรหัสวิชา cu00011 โดยคลิกปุมคําส่ังลบ (del) ในคอลัมภ
สุดทายของผูสอนที่เลือกลบขอมูล 

 
3.3.4 หนาจอเนื้อหารายสัปดาหของแผนการสอนรหัสวิชา  cu00011 ตามรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 แผนการสอนในแท็บเนื้อหารายสัปดาห 
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1) เมื่อทําการคลิกปุมคําส่ังเพิ่ม (New) ตามรูปที่ 9 ระบบจะทําการสรางรายการสัปดาหใหม ดังรูป
ที่ 9.1 

 
รูปที่ 9.1 การเพิ่มสัปดาหของแผนการสอน 

1) สัปดาหที่สอน กรณีที่มีเนื้อหาการสอนมากกวา 1 สัปดาห ใหระบุคาเปน “1-2” ได 
2) ลําดับ ใชเพื่อกําหนดหมายเลขเพื่อเรียงลําดับสัปดาห หากการเรียงลําดับไมถูกตอง 
3) เนื้อหา บันทึกขอมูลเนื้อหาการสอนในสัปดาหนั้น 

4) การมอบหมายงาน บันทึกขอมูลงานที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติ 
5) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ใชเพื่อเพิ่มวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหาที่สอนในแต

ละรายสัปดาห โดยคลิกที่ปุม + ระบบจะแสดงหนาจอเลือกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตามรูปที่ 
9.2 

6) เพิ่มผูสอน ใชเพื่อเพิ่มรายชื่อผูสอนในสัปดาห โดยระบบจะกําหนดผูสอนที่มีการระบุไวจากแท็บ 
“ผูสอน/ชวงเวลาประเมิน” เปนคาตั้งตนโดยอัตโนมัติ การเพิ่มผูสอนใหคลิกที่ปุม + ระบบจะแสดง
หนาเลอืกผูสอน ตามรูปที่ 9.4 

7) ลบผูสอนที่ไมตองการออกจากสัปดาห 
8) ลบสัปดาหการสอนออกจากแผนการสอน 
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รูปที่ 9.2 หนาตางเลือกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1) คลิกที่ปุมตามหมายเลข 1 ระบบจะทําการเพิ่มวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมลงไปในสัปดาหที่กําหนด 
ดังรูปที่ 9.3 

 
รูปที่ 9.3 ผลการเลือกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1) หากตองการลบวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกจากสัปดาหการสอน ใหคลิกที่ปุมคําส่ังลบ (Del) 
ตามรูปที่ 9.3 

 
รูปที่ 9.4 การเพิ่มผูสอนในแตละรายสัปดาห 
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1) คลิกที่ปุมตามหมายเลข 1 ระบบจะทําการเพิ่มผูสอนลงไปในสัปดาหที่กําหนด ดังรูปที่ 9.5 

 
รูปที่ 9.5 ผลการเลือกผูสอน 

1) หากตองการลบผูสอนออกจากสัปดาหการสอน ใหคลิกที่ปุมคําส่ังลบ (Del) ตามรูปที่ 9.5 
 

3.3.5 หนาจอส่ือ/materials ของแผนการสอนรหัสวิชา cu00011 ตามรูปที่ 11 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
รูปที่ 11 แท็บส่ือ/Materials 

1) media ใชเพื่อกําหนดสื่อการสอนที่ใชในรายวิชา และการติดตอส่ือสารกับนิสิตผานระบบ
เครือขาย รายละเอียดแสดงดังรูป 11.1 

2) grading ใชเพื่อกําหนดเกณฑการใหคะแนนของรายวิชา รายละเอียดแสดงดังรูป 11.2 
3) material ใชเพื่อกําหนดรายชื่อหนังสือ บทความ ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือเว็บไซตที่ใชประกอบ

รายวิชา รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 11.4 
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4) adjustment ใชเพื่อระบุรายละเอียดการปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผานมา 
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 11.6 

 
รูปที่ 11.1 การกําหนดขอมูล media ของแท็บส่ือ/Materials 

1) ส่ือการสอน ผูใชงานสามารถทําเครื่องหมายเพื่อเลือกประเภทสื่อการสอนที่ใชรายวิชา 
2) การติดตอส่ือสารกับนิสิต ผานระบบเครือขาย ผูใชสามารถทําเครื่องหมายเพื่อเลือกรูปแบบการ

ติดตอส่ือสาร ระบบจัดการการเรียนรู (LMS) 

 
รูปที่ 11.2 การเพิ่มขอมูล grading ของแท็บส่ือ/Materials 

1) ผูใชงานระบบสามารถคลิกปุม New เพื่อเพิ่มเกณฑการใหคะแนน โดยระบบจะสรางรายการใหม
ดังรูปที่ 11.3 
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รูปที่ 11.3 รายละเอียดขอมูล grading ของแท็บส่ือ/Materials 

1) ลําดับ ใชเพื่อกําหนดลําดับในการเรียงขอมูล grade 
2) รายละเอียด ใชเพื่อกําหนดรายละเอียดเกณฑการใหคะแนน 
3) Percent(%) ใชเพื่อกําหนดสัดสวนการคะแนน  
4) หากตองการลบรายการ ใหคลิกที่ปุม del 

 
รูปที่ 11.4 การเพิ่มขอมูล material ของแท็บส่ือ/Materials 

1) ผูใชงานระบบสามารถคลิกปุมคําส่ังเพิ่ม (New) เพื่อเพิ่มรายชื่อหนังสืออานประกอบ โดยระบบจะ
สรางรายการใหมดังรูปที่ 11.5 
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รูปที่ 11.5 รายละเอียดขอมูลหนังสืออานประกอบของแท็บส่ือ/Materials 

1) ลําดับ ใชเพื่อกําหนดลําดับในการเรียงขอมูลหนังสืออานประกอบ 
2) ประเภท ใชเพื่อเลือกประเภทหนังสืออานประกอบ ซึ่งประกอบไปดวยตัวเลือกดังนี้ 
- หนังสือบังคับ 
- หนังสืออานเพิ่มเติม 
- บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือเว็บไซตที่เกี่ยวของ 

3) ช่ีอ/รายละเอียด ใชเพื่อกําหนดชื่อหนังสืออานประกอบ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ 
4) หากตองการลบรายการ ใหคลิกที่ปุมคําส่ังลบ (Del) 

 
รูปที่ 11.6 การกําหนดขอมูล adjustment ของแท็บส่ือ/Materials 

1) บันทึกขอมูลการปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผานมา โดยระบุวาไดดําเนินการในเรื่อง
ใดบาง เชน ปรับปรุงเรื่องที่สอน ส่ือการสอน วิธีการสอน เปนตน 
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3.3.6 หนาจอขอมูลทางทะเบียนสถิติ ในที่นี้จะขอยกตัวอยางของแผนการสอนรหัสวิชา CU00001 ตามรูปที่ 12 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 
รูปที่ 12 หนาจอขอมูลทางทะเบียนสถิติ 

 

1) รายชื่อนิสิต ผูใชงานระบบสามารถคลิกเพื่อดูรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น เมื่อทําการ
คลิกระบบจะแสดงรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นตามรูปที่ 12.1 

2) สถิติการประเมิน แสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 
a. รหัสผูสอน – ชื่อสกุลผูสอน 
b. ผูสอนประเมินตนเอง แสดงรายละเอียดวันเวลาที่ทําการสง e-mail การประเมินผูสอนใหแก

ผูสอน และแสดงรายละเอียดวันที่ผูสอนทําการประเมินเสร็จ 

c. นิสิตประเมินผลการเรียน แสดงจํานวนนิสิตที่ไดทําแบบประเมินแลว และแสดงวันเวลาลาสุดที่
ทําการแจงเตือนนิสิต 
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รูปที่ 12.1 หนาจอรายชื่อนิสิต 

1) คลิกที่ลิงคตามรูปที่ 12.1 หมายเลข 1 เปนการนําเขารายชื่อนิสิตจากสํานักทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง 
 

4. ปรับขอมูลบุคคล/Personalize ตามรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 หนาจอรายละเอียดขอมูลบุคคล 

ในแท็บปรับขอมูลบุคคล/Personalize แสดงรายละเอียดของผูใชงานระบบ ณ ขณะนั้น โดยสามารถทําการ
ปรับขอมูลบุคคลไดโดยคลิกที่ลิงค “Change your data” ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดของบุคคล ตามรูปที่ 
13.1 ประกอบดวยรายละเอียดที่สามารถปรับขอมูลได ดังตอไปนี้ 

รหัสผูสอน คํานําหนาชื่อ ชื่อภาษาไทย สกุลภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ สกุลภาษาอังกฤษ ตําแหนงทางวิชาการ 
คณะที่สังกัด ภาควิชาที่สังกัด ตัวยอทางทะเบียน และในสวนรูปของผูใชสามารถทําการอัพโหลดไดโดยการคลิกลิงค 
“Change picture” ตามรูปที่ 13.1 หมายเลข 1 
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รูปที่ 13.1 หนาจอปรับขอมูลบุคคล 

 

5. แบบประเมิน/form หากผูใชมีรายวิชาที่รอการประเมินระบบจะแสดงรายวิชาดังกลาวตามรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14 หนาจอแบบประเมิน 

เมื่อผูใชคลิกเลือกรายวิชาที่ตองการแลว ระบบจะแสดงแบบประเมินการสอนในรายวิชาดังกลาว ตามรูปที่ 15 
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รูปที่ 15 หนาจอรายละเอียดแบบประเมิน 

 

6. ผลการประเมิน/result แสดงผลการประเมินของรายวิชาที่ผานการประเมินแลว ตามรูปที่ 16 ประกอบดวย 
1) สวนของการระบุเงื่อนไขสําหรับดูผลการประเมิน ตามภาคการศึกษา และปการศึกษา 
2) รายงานผลการประเมินของอาจารยผูสอน เมื่อคลิกตามรูปที่ 16 หมายเลข 2 ระบบจะแสดงหนาจอรายงาน 

Faculty Report ของอาจารยผูสอนตามรูปที่ 16.1 
3) รายงานผลการประเมินของรายวิชา ตามรูปที่ 16.2 (ใชตัวอยางรายวิชา 2110798 M PROJ S/W 

ENG) 
 

 
รูปที่ 16 หนาจอผลการประเมิน 
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รูปที่ 16.1 หนาจอรายงานผลการประเมินของอาจารยผูสอน 

 
รายงานผลการประเมินของอาจารยผูสอน ประกอบดวย 3 สวน คือ 
1) รายงานผลการประเมินในสวนของผลการเรียนรูตามแตละวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของทุกวิชาที่สอน 
2) รายงานผลการประเมินการสอนในรายวิชา CU00001 ของอาจารยผูสอน 
3) รายงานสรุปผลการประเมินของนิสิตในรายวิชา CU00001 โดยระบบจะทําการคํานวณคาเฉลี่ย 

(mean) และคาความแปรปรวน (sd) ในแตละขอของแบบประเมินที่มีตัวเลือก ตามรูปที่ 16.1 หมายเลข 
3 
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รูปที่ 16.2 หนาจอรายงานผลการประเมินของรายวิชา ในสวนของผลการเรียนรูตามแตละวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 
รูปที่ 16.3 หนาจอรายงานผลการประเมินของรายวิชา ในรายวิชา ของอาจารยผูสอน 
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รูปที่ 16.4 หนาจอรายงานผลการประเมินของรายวิชา ในสวนของนิสิต 

 

รายงานผลการประเมินของรายวิชา ประกอบดวย 3 สวน คือ 
1) รายงานผลการประเมินในสวนของผลการเรียนรูตามแตละวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตามรูปที่ 16.2 
2) รายงานผลการประเมินการสอนในรายวิชา ของอาจารยผูสอนตามรูปที่ 16.3 
3) รายงานสรุปผลการประเมินของนิสิตในรายวิชาโดยระบบจะทําการคํานวณคาเฉล่ีย (mean) และคาความ

แปรปรวน (sd) ในแตละขอของแบบประเมินที่มีตัวเลือกตามรูปที่ 16.4 




