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คู่มือการสร้างประมวลรายวิชา/แบบประเมินการเรียนการสอน 
 
  ไปที่เมนู สร้าง - แก้ไขประมวลรายวิชา/แบบประเมิน 
 

 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ระบบภาคการศึกษา (Step 1 Semester) 

 ระบุปีการศึกษา/ระบบภาค/ภาคการศึกษา และรายชื่อผูส้อนประจ ารายวิชา  
 คลิก ต่อไป 

 

  

รหัสประจ ำตัวผูส้อน 

 ระบุปีการศึกษา/ระบบภาค/ภาคการศึกษา 
และรายชื่อผูส้อนประจ ารายวิชา 

 คลิก ต่อไป 
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  ขั้นตอนที่ 2 รายวิชา (Step 2 Course Info.) 
กรณีที่ 1 เลือกรายวิชาที่ต้องการตามท่ีปรากฏในช่องรายการรายวิชา 
 คลิกเลือก รายวิชา ที่ต้องการสร้างประมวลรายวิชา 
 จากนั้นคลิก ต่อไป  

 

 

 
 
 
  

รหัสประจ ำตัวผูส้อน 

รหัสวชิำ 

ชือ่รำยวชิำ 

รหัสวชิำ 

ชือ่รำยวชิำ 

รหัสวชิำ 

ชือ่รำยวชิำ 

 คลิกเลือก รายวิชา 

 

รหัสวชิำ 

ชือ่รำยวชิำ 

 คลิก ต่อไป 
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กรณีที่ 2 รายวิชาทีต่้องการไมป่รากฏ 
 คลิกเลือก รายวิชาของฉันไม่ได้แสดงทีน่ี ่
 กรอกรหัสวิชาในช่องค าส าคัญเพื่อค้นหารายวิชาที่ท่านต้องการ 
 คลิกเลือก รายวิชา ที่ปรากฏ (หากรายวิชานั้นมีเลขอ้างอิงรายวิชา (Reference 

Course ID) มากกว่า 1 เลขอ้างอิง กรุณาเลือกเลขอ้างอิงรายวิชาที่ตรงกบัหลักสูตรปัจจบุันของท่าน) 
 จากนั้นคลิก ต่อไป  

 

 

 

 คลิกเลือก รายวิชา 

 

 คลิกเลือก รายวิชาของฉันไม่ได้แสดงที่นี ่
 

ชือ่รำยวชิำ 

รหัสวชิำ 

รหัสประจ ำตัวผูส้อน 

 กรอกรหัสวิชาในช่องค าส าคัญเพื่อค้นหา  

 คลิก ต่อไป 



คู่มือการสร้างประมวลรายวิชา/แบบประเมนิการเรียนการสอน  หน้า | 4  

  ขั้นตอนที่ 3 สร้างประมวลรายวิชา (Step 3 Base Info.) 
   กรณีที่ 1 สร้างประมวลเปล่า เมื่อมีการปรับปรุงรายวิชาและต้องการสร้างประมวล
รายวิชาจากเลขอ้างอิงรายวิชาใหม่  

 คลิก  สร้างประมวลเปล่า  
 เลือก เลขอ้างอิงรายวิชา (Reference Course ID) ที่ไดร้ับการอนุมัติรายวิชา 
(สถานะสนี้ าเงินหรือสีเขียว)  
หมายเหตุ หากมีการปรับปรุงรายวิชา/อนุมัติรายวิชาใหม่ ควรจดจ าเลขอ้างอิงรายวิชา 

(Reference Course ID) เนื่องจากมีผลเชื่อมโยงไปถึงการท า มคอ.2 และ มคอ.7 
 จากนั้นคลิก สร้างประมวลรายวิชา/แบบประเมิน 

 

รหัสประจ ำตัวผูส้อน 

 คลิกปุ่ม  สร้างประมวลเปล่า 
 

 คลิกเลือก เลขอ้างอิงรายวิชา 
(Reference Course ID) 

 

 จากนั้นคลิกปุ่ม สร้าง
ประมวลรายวิชา/แบบประเมนิ 
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หมายเหตุ เลขอ้างอิงรายวิชา (Reference Course ID) ที่ได้รับการอนุมัติรายวิชาจะมี
สถานะสีน้ าเงินหรือสีเขียวเท่านั้น หากเลขอ้างอิงรายวิชามีสถานะสีเหลืองจะไม่สามารถน ามาสร้างประมวลรายวิชาได้ 
 
    ตรวจสอบความถูกต้องของ ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา และตอนเรียน ก่อนการ
อนุมัติประมวลรายวิชาทุกคร้ัง คลิกปุ่ม แก้ไข หากต้องการแก้ไขข้อมูล 

หมายเหตุ กรุณาก าหนดตอนเรียนให้ตรงกับข้อมูลตอนเรียนของส านักงานการทะเบียน
เพื่อความถูกต้องในการดึงข้อมูลรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน หากก าหนดตอนเรียน 0 ระบบจึงดึงรายชื่อนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ เข้ามาทั้งหมด 

 จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น 
 หลังจากก าหนดตอนเรียนให้ถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม รายชื่อนิสิต เพื่อดึงข้อมูลรายชื่อ

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนจากส านักงานการทะเบียน (Reg. Chula)  
 
 

 คลิกเลือก เลขอ้างอิงรายวิชา  
(Reference Course ID) ที่มีการ

ปรับปรุงรายวิชาใหม่ 

 

 จากนั้นคลิกปุ่ม สร้างประมวล
รายวิชา/แบบประเมิน 
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    ตรวจสอบความถูกต้องของ ช่วงเวลาการประเมิน/เงื่อนไขการประเมิน ก่อนการ
อนุมัติประมวลรายวิชาทุกคร้ัง (วันสิ้นสุดการประเมินเป็นไปตามก าหนดการช่วงเวลาการประเมินของมหาวิทยาลัย) 
 

 
 
 
 

 ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา และตอนเรียน 

คลิกปุ่ม แก้ไข หากต้องการแก้ไขข้อมูล 

 คลิกปุ่ม รายชื่อนิสิต เพื่อดึงข้อมูล
รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 

 คลิกปุ่ม บันทึก เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น 
 

 ตรวจสอบความถูกต้องของ ช่วงเวลา
การประเมิน/เงื่อนไขการประเมิน 

กรุณาก าหนดตอนเรียนให้ตรงกับข้อมูลของ สนท. 
 

*หากมีปรับปรุงรายวิชาและสรา้งประมวล
รายวิชาจากเลขอ้างอิงรายวชิาใหม่ คลิกปุ่ม 
น าเข้าข้อมูลจากเอกสารเก่า เพื่อน าเข้า
ข้อมูลผู้สอน/แผนการสอนรายสปัดาห์/สื่อ
การสอน/เอกสาร/หนังสือ/การประเมินผล 
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    ตรวจสอบความถูกต้องของ รายละเอียดรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขรายละเอียดรายวิชา เนื้อหาวิชา/วัตถุประสงค์ และ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กรุณาติดต่อ ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร ส านักบริหารวิชาการ โทร: 02-2180244 E-mail: 
narissara.p@chula.ac.th 
 

 
 
 

 ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของ รายชื่อผู้สอนและตอนเรียนที่สอน  
หมายเหตุ  

- หากก าหนดตอนเรียนผู้สอนไม่ตรงกับตอนเรียนของส านักงานการทะเบียน
ผู้เรียนจะไม่สามารถประเมินผู้สอนได้  

- คลิกปุ่ม ใหม่ เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้สอนหากมีผู้สอนในรายวิชามากกว่า 1 ท่าน 
หลังจากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม ลบ หากต้องการลบรายชื่อผู้สอน 

 ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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    แก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ของประมวลรายวิชา แผนการสอนรายสัปดาห์/สื่อ
การสอน/เอกสาร/หนังสือ/การประเมินผล ก่อนท าการ บันทึก และ อนุมัติ ประมวลรายวิชา 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 แก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ของประมวลรายวชิา 
คลิกปุ่ม อนุมัติ เพื่อท าการอนุมตัิประมวลรายวิชา 

 ตรวจสอบและแก้ไขความถกูต้องของ 
รายชื่อผู้สอนและตอนเรียนที่สอน 

 
 

รหัสประจ ำตัวผูส้อน 

รหัสประจ ำตัวผูส้อน 
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   ตัวอย่าง ประมวลรายวิชาที่ท าการอนุมัติเสร็จสิ้น (APPROVED - READ ONLY) 
    คลิกปุ่ม ส่ง email ถึงผู้สอน เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้สอนท าการประเมินรายวิชา 

 คลิกปุ่ม ส่ง email ถึงนิสิต เพื่อแจ้งเตือนให้นิสิตท าการประเมินรายวิชา (หากนิสิต
ยังไม่ท าการประเมินระบบจะส่ง email แจ้งเตือน ทุกๆ 3 วัน) 

 คลิกปุ่ม รายชื่อนิสิต เพื่อตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนและสถานะการประเมิน
รายวิชาของนิสิตรายบุคคล (YES/NO) 

 คลิกปุ่ม Syllabus เพื่อเรียกดูประมวลรายวิชาที่ท าการอนุมัติแล้ว สามารถเลือกดู
ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์ PDF, WORD และ HTML 

 
 

 
 

 
 
 
   หมายเหตุ ประมวลรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถ ยกเลิกการอนุมัติ และแก้ไข
ประมวลรายวิชาได้ แต่หากมีนิสิตเร่ิมเข้าท าการประเมินในรายวิชานั้นแล้วจะไม่สามารถ ยกเลิกการอนุมัติ ประมวล
รายวิชาได้ ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของประมวลรายวิชาให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนท าการ อนุมัติ 
ประมวลรายวิชา 

 ส่ง email ถึงผู้สอน  

 ส่ง email ถึงนิสิต 
 

 รายชื่อนิสิต 

 Syllabus 

 (YES/NO) สถานะการประเมิน
รายวิชาของนิสิตรายบุคคล  

น าเข้ารายชื่อนิสิตจากส านักทะเบียนอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
จ านวนและรายชื่อนสิิต หากนสิติมีการเพิ่ม/ถอนรายวิชา 

จ านวนและรายชื่อนสิิตที่
ลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นๆ 
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กรณีที่ 2 สร้างจากประมวลเดิม 
 คลิกปุ่ม สร้างจากประมวลเดิม 
 คลิกเลือก ประมวลรายวิชาเดิม ที่เคยสร้างไว้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 จากนั้นคลิกปุ่ม สร้างประมวลรายวิชา/แบบประเมิน ระบบจะสร้างประมวลรายวชิา

ปีการศึกษาที่ก าหนดไว้จากประมวลรายวิชาเดิมที่เคยสร้างไว้ 
 

 
 

 คลิกปุ่ม สร้างจากประมวลเดิม 
 

 คลิกเลือก ประมวลรายวิชาเดิม 
 

 จากนั้นคลิกปุ่ม สร้างประมวล
รายวิชา/แบบประเมิน 

รหัสประจ ำตัวผูส้อน 
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    ตรวจสอบความถูกต้องของ ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา และตอนเรียน ก่อนการ
อนุมัติประมวลรายวิชาทุกคร้ัง คลิกปุ่ม แก้ไข หากต้องการแก้ไขข้อมูล 

หมายเหตุ กรุณาก าหนดตอนเรียนให้ตรงกับข้อมูลตอนเรียนของส านักงานการทะเบียน
เพื่อความถูกต้องในการดึงข้อมูลรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน หากก าหนดตอนเรียน 0 ระบบจึงดึงรายชื่อนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ เข้ามาทั้งหมด 

 จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น 
 หลังจากก าหนดตอนเรียนให้ถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม รายชื่อนิสิต เพื่อดึงข้อมูลรายชื่อ

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนจากส านักงานการทะเบียน (Reg. Chula) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา และตอนเรียน 

คลิกปุ่ม แก้ไข หากต้องการแก้ไขข้อมูล 

 คลิกปุ่ม รายชื่อนิสิต เพื่อดึงข้อมูล
รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 

 คลิกปุ่ม บันทึก เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น 
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    ตรวจสอบความถูกต้องของ ช่วงเวลาการประเมิน/เงื่อนไขการประเมิน ก่อนการ
อนุมัติประมวลรายวิชาทุกคร้ัง (วันสิ้นสุดการประเมินเป็นไปตามก าหนดการช่วงเวลาการประเมินของมหาวิทยาลัย) 
 

 
 
 
    ตรวจสอบความถูกต้องของ รายละเอียดรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขรายละเอียดรายวิชา เนื้อหาวิชา/วัตถุประสงค์ และ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กรุณาติดต่อ ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร ส านักบริหารวิชาการ โทร: 02-2180244 E-mail: 
narissara.p@chula.ac.th 
 

 

 ตรวจสอบความถูกต้องของ ช่วงเวลา
การประเมิน/เงื่อนไขการประเมิน 

 ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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 ตรวจสอบ/แก้ไขความถูกต้องของ รายชื่อผู้สอนและตอนเรียนที่สอน  
หมายเหตุ  

- หากก าหนดตอนเรียนผู้สอนไม่ตรงกับตอนเรียนของส านักงานการทะเบียน
ผู้เรียนจะไม่สามารถประเมินผู้สอนได้  

- คลิกปุ่ม ใหม่ เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้สอนหากมีผู้สอนในรายวิชามากกว่า 1 ท่าน 
หลังจากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม ลบ หากต้องการลบรายชื่อผู้สอน 

 

 

 
 
 
    ตรวจสอบ/แก้ไขความถูกต้องของประมวลรายวิชา แผนการสอนรายสัปดาห์/สื่อ
การสอน/เอกสาร/หนังสือ/การประเมินผล ก่อนท าการ บันทึก และ อนุมัติ ประมวลรายวิชา 
 
 

 
 

 คลิกปุ่ม อนุมัติ เพื่อท าการ
อนุมัติประมวลรายวิชา 

 ตรวจสอบ/แก้ไขความถูกต้องของ 
รายชื่อผู้สอนและตอนเรียนที่สอน 

 
 

รหัสประจ ำตัวผูส้อน 

รหัสประจ ำตัวผูส้อน 
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   ตัวอย่าง ประมวลรายวิชาที่ท าการอนุมัติเสร็จสิ้น (APPROVED - READ ONLY) 
    คลิกปุ่ม ส่ง email ถึงผู้สอน เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้สอนท าการประเมินรายวิชา 

 คลิกปุ่ม ส่ง email ถึงนิสิต เพื่อแจ้งเตือนให้นิสิตท าการประเมินรายวิชา (หากนิสิต
ยังไม่ท าการประเมินระบบจะส่ง email แจ้งเตือน ทุกๆ 3 วัน) 

 คลิกปุ่ม รายชื่อนิสิต เพื่อตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนและสถานะการประเมิน
รายวิชาของนิสิตรายบุคคล (YES/NO) 

 คลิกปุ่ม Syllabus เพื่อเรียกดูประมวลรายวิชาที่ท าการอนุมัติแล้ว สามารถเลือกดู
ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์ PDF, WORD และ HTML 

 
 

 
 

 
 
 
   หมายเหตุ ประมวลรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถ ยกเลิกการอนุมัติ และแก้ไข
ประมวลรายวิชาได้ แต่หากมีนิสิตเร่ิมเข้าท าการประเมินในรายวิชานั้นแล้วจะไม่สามารถ ยกเลิกการอนุมัติ ประมวล
รายวิชาได้ ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของประมวลรายวิชาให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนท าการ อนุมัติ 
ประมวลรายวิชา 

 ส่ง email ถึงผู้สอน  

 ส่ง email ถึงนิสิต 
 

 รายชื่อนิสิต 

 Syllabus 

 (YES/NO) สถานะการประเมิน
รายวิชาของนิสิตรายบุคคล  

น าเข้ารายชื่อนิสิตจากส านักทะเบียนอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
จ านวนและรายชื่อนสิิต หากนสิติมีการเพิ่ม/ถอนรายวิชา 

จ านวนและรายชื่อนสิิตที่
ลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นๆ 
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หมายเหตุ หากพบปัญหาการใชง้านระบบ CU CAS กรุณาติดต่อ ส านักบริหารวิชาการ: DAD.OAA@chula.ac.th 
 
 
 
 

ฝ่ายพฒันาวิชาการ ส านักบริหารวิชาการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

12  กรกฎาคม  2561 
 


