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ฝ่ายสารสนเทศ สํานักบริการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 เวอร์ชัน 3.0 : สิงหาคม 2553 

https://data.ku.ac.th/workflow 

คู่มือการใชง้าน 
ระบบสนบัสนุนกระบวนการขออนุมติัหลกัสูตร 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

เอกสารประกอบการอบรม 

การใช้งานระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลกัสูตร 

1. การเข้าใช้งานระบบ 

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ระบบไดท่ี้  https://data.ku.ac.th/workflow/ 

2. สิทธิการเข้าใช้งานระบบ 

ผูใ้ชง้านระบบจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 

- กลุ่มผู้เยีย่มชม ไดแ้ก่ นิสิต, เจา้หนา้ท่ี มก. ,บุคคลทัว่ไป ท่ีสนใจ 

-  กลุ่มผู้ใช้งานทัว่ไป ไดแ้ก่ คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีตวัแทนจากแต่ละคณะ 

- กลุ่มผู้ดูแลระบบ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีกองบริการ, เจา้หนา้ท่ีสาํนกับริการคอมพิวเตอร์เป็นผูรั้บผดิชอบ 

3. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

- กลุ่มผู้เยี่ยมชม สามารถติดตามข่าวประชาสัมพนัธ์ และรายละเอียดการเปิดหลกัสูตรต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป สามารถขออนุมติัหลกัสูตรใหม่ บนัทึก/แกไ้ข รายละเอียดขอ้มูลการในแต่ละ

ขั้นตอนของการขออนุมติัหลกัสูตร ภายในคณะของตน และสามารถดูรายงาน KPI ระยะเวลา

พิจารณาของหน่วยงานและตารางวนัหยดุราชการประจาํปีได ้

- กลุ่มผู้ดูแลระบบ สามารถป้อนขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์, กาํหนดสิทธิการใชง้านระบบ,กาํหนด

วนัหยดุราชการ, บนัทึก/แกไ้ข รายละเอียดขอ้มูลการในแต่ละขั้นตอนของการขออนุมติัหลกัสูตร

ขอทุกคณะ และสามารถดูรายงาน KPI ระยะเวลาพิจารณาของหน่วยงานและรายงานนาํเสนอ 

มหาวิทยาลยั 

4. การลงทะเบียนใช้งาน 

- เจา้หนา้ท่ี ตอ้งติดต่อผูดู้แลระบบเพื่อลงทะเบียนเขา้ใชง้านก่อน จึงจะสามารถลอ๊กอินใชง้านได ้ 
- เม่ือลงทะเบียนใชง้านแลว้ สามารถลอ๊กอินดว้ยรหสับญัชีผูใ้ชข้องเครือข่ายนนทรี 

 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

5. ขั้นตอนการทาํงานของระบบโดยรวม 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน การขออนุมัติหลกัสูตร/รายวชิา

เร่ิมต้น

เจ้าหน้าที่คณะ บนัทกึข้อมลูหลกัสตูรท่ีขออนมุตัิ และบนัทกึข้อมลูรายละเอียดของลําดบัขัน้ตอนการขออนมุตัิ

เจ้าหน้าที่กองบริการ บนัทกึการมอบหมายของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เจ้าหน้าที่คณะ กดปุ่ ม เห็นชอบ

อนมุตัิ

กดปุ่ ม 
สง่กลบัคณะ

ไมผ่่าน

หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา

ระบบตดัหลกัสตูรท่ี
ขอเสนออนมุตัินี ้
ออกจากระบบ

ต้องการขอเสนอ
หลกัสตูรนีใ้หม่

ใช่

อนมุตัิ

เจ้าหน้าที่่บัณฑติวทิยาลัย กดปุ่ ม เสนอคณะกรรมการการศกึษา มก.

ไม่ผา่น

ใช่

เจ้าหน้าที่บณัฑิตวิทยาลัย บนัทกึข้อมลูมติบณัฑิตวิทยาลยั

เจ้าหน้าที่กองบริการ บนัทกึข้อมลูมติคณะกรรมการการศกึษา มก.

อนมุตัิ

เจ้าหน้าที่กองบริการ กดปุ่ มเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เจ้าหน้าที่กองบริการ 
บนัทกึการมอบหมายของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อนมุติั

เจ้าหน้าที่กองบริการ กดปุ่ ม เสนอท่ีประชมุคณบดี

เจ้าหน้าที่กองกลาง บนัทกึข้อมลูมติท่ีประชมุคณบดี

อนมุตัิ

ไมใ่ช่

เจ้าหน้าที่กองบริการ กดปุ่ ม
เสนอคณะกรรมการการศกึษา มก.

ไมผ่า่น

เจ้าหน้าที่กองกลาง กดปุ่ ม เสนอสภามหาวิทยาลยั

เจ้าหน้าที่กองกลาง บนัทกึข้อมลูมติสภามหาวิทยาลยั

อนมุตัิไมผ่า่น

ไมผ่่าน

ผา่น
เจ้าหน้าที่กองกลาง กดปุ่ ม อนมุตัิ

เจ้าหน้าที่กองแผนงาน บนัทกึข้อมลู สกอ.และสาํนกังาน ก.พ.

ผา่น

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผา่น

ไมใ่ช่

เสร็จสิน้

ไมผ่า่น
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หน้าจอเวบ็หลกั : เม่ือเขา้สู่ระบบจะสามารถเห็น 3 ส่วนหลกั ๆ คือ  
1. ข่าวประชาสมัพนัธ์  
2. ลอ๊กอินการเขา้สู่ระบบ  
3. เมนูหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย เมนู หนา้แรก, เปิดหลกัสูตรใหม่, คลงัหลกัสูตร 

 

 
รูปที่ 1 หน้าจอหลกัระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัตหิลกัสูตร https://data.ku.ac.th/workflow/ 

ผู้ใช้เยีย่มชม 

 
รูปที่ 2 เมนูหลกั 

       ผู้เยีย่มชม : สามารถใช้เมนูหลกัทีอ่ยู่ด้านซ้ายได้ดงันี ้

1. หน้าแรก : เม่ือตอ้งการเปิดหนา้ข่าวประชาสมัพนัธ์ ดงัรูปท่ี 1 

2. เปิดหลกัสูตรใหม่ : คลิกเปิดหลกัสูตรใหม่จากเมนูหลกั ดงัรูป

ท่ี 2 เพื่อดูรายการหลกัสูตรท่ีอยูใ่นกระบวนการและ

ความกา้วหนา้ในแต่ละขั้นตอน ของการอนุมติัเปิดหลกัสูตรดงั

รูปท่ี3และรูปท่ี 4 

3. คลงัข้อมูล : รายการขอ้มูลหลกัสูตรท่ีไดท้าํการอนุมติัเรียบร้อย 

พร้อมรายละเอียดวนัท่ีหลกัสูตรไดรั้บการอนุมติั ดงัรูปท่ี 5 

4. รายงานทั่วไป : จะประกอบดว้ยรายการวนัหยดุราชการและ

KPI ระยะเวลาพิจารณาการอนุมติัหลกัสูตร ดงัรูปท่ี 6และ7 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

                     ผู้เยีย่มชมสามารถดูความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนของการของอนุมัตหิลกัสูตรทีอ่ยู่ในระบบได้

จากหน้าเปิดหลกัสูตรใหม่ 

 
                                           รูปที่ 3 หน้ารายการหลกัสูตรใหม่ที่อยู่ในกระบวนการขออนุมัตหิลกัสูตร 

 

                  เม่ือคลกิ  สามารถดูแผนภาพความก้าวหน้าและรายละเอยีดของแต่ละขั้นตอนของการอนุมัติ

หลกัสูตรต่าง ๆ 

 
                                                             รูปที ่4 หน้ารายละเอยีดในแต่ละหลกัสูตร 
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รูปที่ 5 หน้ารายการข้อมูลหลกัสูตรที่ผ่านการอนุมตั ิ

 

 
รูปที่ 6 หน้ารายงาน KPI ระยะเวลาพจิารณาของหน่วยงาน 

 

 
รูปที่ 7 หน้ารายงานวันหยุดราชการประจําปี 
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ผู้ใช้งานทัว่ไป 

 
รูปที8่ ล๊อกอนิเข้าสู่ระบบ 

        ผู้ใช้งานทัว่ไป (ตัวแทนคณะต่าง ๆ)  

        สามารถเขา้สู่ระบบลอ๊กอินดว้ยรหสับญัชีผูใ้ชเ้ครือข่ายนนทรี 

 
รูปที9่ เมนูผู้ใช้ทั่วไป 

       ผู้ใช้งานทัว่ไป สามารถใช้เมนูหลกัทีอ่ยู่ด้านซ้ายได้ดงันี ้

1. หน้าแรก : เม่ือตอ้งการเปิดหนา้ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

2. เปิดหลกัสูตรใหม่ : เจา้หนา้ท่ีผูมี้สิทธิเขา้สู่ระบบ จะสามารถ

บนัทึกหลกัสูตรใหม่/แกไ้ขขอ้มูลหลกัสูตรเฉพาะหน่วยงาน

ของตนเท่านั้นและสามารถดูรายละเอียดความกา้วหนา้ของ

ขั้นตอนการขออนุมติัหลกัสูตรต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 10 

3. คลงัข้อมูล : รายการขอ้มูลหลกัสูตรท่ีไดท้าํการอนุมติั

เรียบร้อย พร้อมรายละเอียดวนัท่ีอนุมติั ดงัรูปท่ี 4 

4. รายงานทัว่ไป : จะประกอบดว้ยรายการวนัหยดุราชการและ

KPI ระยะเวลาพิจารณาการอนุมติัหลกัสูตร ดงัรูปท่ี 6และ7 

ขั้นตอนการเปิดหลกัสูตรใหม่ 

1. เลือกเมนูเปิดหลกัสูตรใหม่จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 10 
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                                                                        รูปที ่10 หน้าจอเปิดหลกัสูตรใหม่ 

หมายเหตุ  1.    กาํหนด KPI เป็นสีของจํานวนวันทีพ่จิารณา ตั้งแต่วนัที่รับเร่ืองจนถึงวนัทีส่่งออกหรือวนัทีปั่จจุบัน  
    ไม่ไดก้าํหนด KPI  
    ใชเ้วลานาน  
    ใชเ้วลาปานกลาง  
    ใชเ้วลารวดเร็ว  

  2.    เปอร์เซ็นต์ของความก้าวหน้าโดยรวม ตามจํานวนหน่วยงานทีพ่จิารณาตั้งแต่คณะ จนถึง สภามหาวทิยาลยั  
    คณะ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   และบณัฑิตวทิยาลยั  
    คณะกรรมการการศึกษา มก.   และรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  
    ท่ีประชุมคณบดี   และสภามหาวทิยาลยั  

 

2. เลือกลงทะเบียนขออนุมติัหลกัสูตรใหม่จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 11 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 

รูปที่ 11 ลงทะเบียนขออนุมัตหิลกัสูตรใหม่ 

3. กรอกขอ้มูลหลกัสูตรใหม่ใหค้รบทุกช่องดงัรูปท่ี 12 และกดบนัทึกจะปรากฏดงัรูปท่ี 13 

 
รูปที่ 12 ข้อมูลหลกัสูตรที่ต้องกรอกให้ครบ 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 
รูปที่ 13 ข้อมูลหลกัสูตรเมือ่ทาํการบันทึกเรียบร้อย 

 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลหลกัสูตร 

1. เลือกเมนูเปิดหลกัสูตรใหม่ 

2. เลือกแกไ้ขขอ้มูลหลกัสูตรดงัรูปท่ี 14 

3. กรณีเลือกแกไ้ขขอ้มูลหลกัสูตร จะปรากฏหนา้จอรายละเอียดหลกัสูตรนั้น ๆ ดงัรูปท่ี 15 

4. กรณีเลือกลบขอ้มูลหลกัสูตร รายการท่ีลบออกไป จะยงัคงอยูใ่นระบบ เพียงแต่เปล่ียนสถานะ  

การมองเห็นเท่านั้น ดงัรูปท่ี 16 

**ผูเ้ขา้สู่ระบบสามารถมองเห็นและแกไ้ขเฉพาะหลกัสูตรท่ีตนเองไดบ้นัทึกไวเ้ท่านั้น 

 
รูปที่ 14 รายการข้อมูลหลกัสูตรทีส่ามารถแก้ไขได้ 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 
รูปที่ 15  ข้อมูลหลกัสูตรทีส่ามารถแก้ไขได้ 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 รูป
ที ่16 รายการข้อมูลหลกัสูตรทีล่บออกไป จะยงัคงอยู่ในระบบ 

ขั้นตอนการบนัทกึรายละเอยีดการขออนุมัติหลกัสูตร 

หลกัสูตรท่ีขออนุมติั ทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตวิทยาลยั จะมีขั้นตอนการดาํเนินการในการ

ขออนุมติัหลกัสูตรเหมือนกนั จะมีขอ้แตกต่างเพียง หลกัสูตรในระดบับณัฑิตวิทยาลยัจะตอ้งผา่นการพิจารณา

โครงสร้างและความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั 

ขั้นตอนการบนัทึกรายละเอียดการขออนุมติัหลกัสูตร มีดงัน้ี 

1. เลือกเมนูเปิดหลกัสูตรใหม่ 

2. คลิก  ช่องตวัเลือกในหลกัสูตรท่ีตอ้งการบนัทึกดงัรูปท่ี 17 

 
รูปที่ 17 เลอืกรายการหลกัสูตรที่ต้องการบันทึกรายละเอยีดการขออนุมตัทิีช่่องตัวเลอืก 

3. ขั้นตอนการขออนุมติัจากคณะ  ผูใ้ชต้อ้งป้อนขอ้มูลคร้ังท่ีและวนัท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะ ดงัรูปท่ี 

18 และแสดงรายละเอียดขอ้มูลการพิจารณาจากคณะดงัรูปท่ี 19 แลว้จึงดาํเนินการในลาํดบัต่อไป 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

                      
รูปที่ 18 หน้าจอข้อมูลคร้ังทีแ่ละวนัทีผ่่านการพจิารณาจากคณะ 

 
รูปที่ 19 หน้าจอแสดงข้อมูลเมือ่บันทกึการพจิารณาจากคณะ 

4. ขั้นตอนการเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผูใ้ชต้อ้งบนัทึกผลการพิจารณาจากรองอธิการบดีเพื่อส่งต่อ

ใหค้ณะกรรมการการศึกษา มก. พิจารณา ดงัรูปท่ี 20 หากมีการส่งกลบัคณะเพื่อพิจารณาใหม่จะปรากฏ

หนา้จอ ดงัรูปท่ี 22 ถา้ไม่มีการส่งกลบัจะไดผ้ลการบนัทึกดงัรูปท่ี 21แลว้จึงดาํเนินการในลาํดบัต่อไป 

 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 
รูปที่ 20 หน้าจอรายละเอยีดการเสนอรองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ 

 

 
รูปที่ 21 หน้าจอรายละเอยีดการเสนอรองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 
รูปที่ 22 หน้าจอข้อมูลกรณีไม่ผ่านการอนุมตัจิากรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

 

5. ขั้นตอนการเสนอบณัฑิตวิทยาลยั (เฉพาะหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา) ผูใ้ชต้อ้งบนัทึกขอ้มูลมติจาก

บณัฑิตวิทยาลยัเพื่อส่งผา่นการพิจารณาไปยงัคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อพิจารณาต่อไป ดงัรูปท่ี 

23 หากขอ้มูลการขออนุมติัหลกัสูตรไม่เป็นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด จะถูกส่งกลบัไปยงัคณะเพื่อให้

ทางคณะทาํการพิจาณาใหม่อีกคร้ัง ดงัรูปท่ี 24 ถา้ไม่มีการส่งกลบั ใหด้าํเนินการในลาํดบัต่อไป 

 
รูปที่ 23 หน้าจอบันทกึมตจิากบัณฑิตวทิยาลยั 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 
รูปที่ 24 หน้าจอข้อมูลกรณีไม่ผ่านการอนุมตัจิากบัณฑิตวทิยาลยั 

 

6. ขั้นตอนเสนอคณะกรรมการการศึกษา มก. ผูใ้ชต้อ้งบนัทึกมติการพิจารณาจากคณะกรรมฯ เพื่อเสนอ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอีกคร้ัง ดงัรูปท่ี 25 และแสดงรายละเอียดมติจากคณะกรรมฯ ดงัรูปท่ี 26 หาก

ไม่เป็นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด จะถูกส่งกลบัไปยงัคณะเพื่อใหท้างคณะทาํการพิจาณาใหม่ ดงัรูปท่ี 27 

ถา้ไม่มีการส่งกลบั ใหด้าํเนินการในลาํดบัต่อไป 

 
รูปที่ 25 หน้าจอบันทกึมตจิากคณะกรรมการการศึกษา มก. 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 
รูปที่ 26 หน้าจอรายละเอยีดมตจิากคณะกรรมการการศึกษา มก. 

 

 
รูปที่ 27 หน้าจอข้อมูลกรณีไม่ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการการศึกษา มก. 

7. ขั้นตอนการเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หลงัจากส่งใหท้างคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแลว้

นั้น  ผูใ้ชต้อ้งบนัทึกผลการพิจารณาจากรองอธิการบดีเพื่อส่งต่อใหท่ี้ประชุมคณะบดี พิจารณา ดงัรูปท่ี 

28 หากไม่เป็นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด จะถูกส่งกลบัไปยงัคณะเพ่ือพิจารณาใหม่โดยจะปรากฏหนา้จอ 

ดงัรูปท่ี 29   แต่ถา้ไม่มีการส่งกลบัจึงดาํเนินการในลาํดบัต่อไป 

 

 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 
รูปที่ 28 หน้าจอรายละเอยีดการเสนอรองอธิการบดฝ่ีายวชิาการหลงัจากผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการการศึกษา มก. 

 

 
รูปที่ 29 หน้าจอข้อมูลกรณีไม่ผ่านการอนุมตัจิากรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

 

8. ขั้นตอนการเสนอท่ีประชุมคณบดี ผูใ้ชต้อ้งบนัทึกมติท่ีไดจ้ากท่ีประชุมคณะบดีเพื่อส่งใหส้ภา

มหาวิทยาลยัพจิารณาต่อไป ดงัรูปท่ี 30 หากไม่เป็นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด จะถูกส่งกลบัไปยงัคณะ

เพื่อพิจารณาใหม่จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูปท่ี 31 แต่ถา้ไม่มีการส่งกลบัจึงดาํเนินการในลาํดบัต่อไป 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 
รูปที่ 30 หน้าจอบันทกึมตจิากที่ประชุมคณบด ี

 
รูปที่ 31 หน้าจอข้อมูลกรณีไม่ผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณบดี 

 

9. ขั้นตอนการเสนอสภามหาวทิยาลยั ผูใ้ชต้อ้งบนัทึกมติท่ีไดจ้ากท่ีสภามหาวิทยาลยั ดงัรูปท่ี 32 หากสภา

มหาวิทยาลยัไม่อนุมติัจะปรากฏหนา้จอ ดงัรูปท่ี 32 ถา้สภามหาวิทยาลยัอนุมติัเรียบร้อยแลว้ จะถือวา่

กระบวนการขออนุมติัหลกัสูตรนั้นเสร็จสมบูรณ์ดงัรูปท่ี 33 

 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 
รูปที่ 32 หน้าจอบันทกึมตจิากสภามหาวทิยาลยั 

 

 
รูปที่ 33 หน้าจอข้อมูลกรณีไม่ผ่านการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั 

 

10. ขั้นตอนการป้อนขอ้มูลจาก สกอ.และสาํนกังานก.พ. นั้นจะอยูน่อกเหนือจากการขออนุมติัซ่ึงจะเป็น

ส่วนช่วยในการบนัทึกขอ้มูลวนัท่ีรับทราบการอนุมติัหลกัสูตรจากสกอ. ดงัรูปท่ี 34 และวนัท่ีทาง ก.พ. 

รับทราบการอนุมติัหลกัสูตร ดงัรูปท่ี 35 

 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 
รูปที่ 34 หน้าจอบันทกึวนัที ่สกอ. รับทราบการอนุมตัหิลกัสูตร 

 

 
รูปที่ 35 หน้าจอบันทกึวนัที ่ก.พ. รับทราบการอนุมตัหิลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

ผู้ดูแลระบบ 

 
รูปที3่6 เมนูผู้ดูแลระบบ 

        ผู้ดูแลระบบ  

        สามารถเขา้สู่ระบบลอ๊กอินดว้ยรหสับญัชีผูใ้ชเ้ครือข่ายนนทรี

ซ่ึงไดแ้ก่ เจ้าหน้าทีก่องบริการและเจ้าหน้าทีสํ่านักบริการ

คอมพวิเตอร์ 

       ผู้ดูแลระบบ สามารถใช้เมนูหลกัทีอ่ยู่ด้านซ้ายได้ดงันี ้

1. หน้าแรก : เม่ือตอ้งการเปิดหนา้ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

2. เปิดหลกัสูตรใหม่ : เจา้หนา้ท่ีผูมี้สิทธิเขา้สู่ระบบ จะสามารถ

บนัทึกหลกัสูตรใหม่/แกไ้ขขอ้มูลหลกัสูตรเฉพาะหน่วยงานได้

ทุกหน่วยงาน 

3. คลงัข้อมูล : รายการขอ้มูลหลกัสูตรท่ีไดท้าํการอนุมติั

เรียบร้อย พร้อมรายละเอียดวนัท่ีอนุมติั 

4. รายงานทัว่ไป : จะประกอบดว้ยรายการวนัหยดุราชการและ

KPI ระยะเวลาพิจารณาการอนุมติัหลกัสูตร 

5. รายงานเสนอ มก. : จะเป็นรายงานประกอบคาํร้องการขอ

อนุมติัหลกัสูตรแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการขออนุมติัหลกัสูตร 

ดงัหนา้จอรูปท่ี 37 และตวัอยา่งรายงาน ดงัรูปท่ี 38 

6. เมนูสําหรับผู้ดูแลระบบ : ไดแ้ก่ 

ทะเบียนสมาชิก : สามารถเพ่ิมสมาชิกท่ีมีสิทธิเขา้ใชร้ะบบ 

ทะเบียนกลุ่มสมาชิก : สามารถใหสิ้ทธิการเขา้ใชใ้นระดบัต่าง ๆ 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ สามารถป้อนมูลข่าวประชาสมัพนัธ์ ใหป้รากฏในหนา้แรกของระบบ 

ตั้งค่าระบบ : จะสามารถกาํหนดวนัหยดุราชการเพ่ิมเติมไดแ้ละสามารถเปล่ียนแปลง KPI ระยะเวลา

พิจารณาได ้



 

คู่มือการใชง้านระบบสนบัสนนุกระบวนการขออนมุติัหลกัสูตร                                            สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มก.  

 
รูปที3่7 รายงานทัว่ไปของหลกัสูตรต่าง ๆทีภ่ายในระบบ 

 
รูปที3่8 ตวัอย่างรายงานการขออนุมตัหิลกัสูตร 

 


