
ยินดีตอนรับ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕



ผศ.ดร.ธัชวีร ลีละวัฒน
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการ

2

ระบบสารสนเทศ TQF

ผศ.ดร.ธัชวีร ลีละวัฒน
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการ

ดร.สุธา เหลือลมัย
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ



หัวขอการนําเสนอ
3

 ภาพรวมระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
ม.มหิดล

 ระบบสารสนเทศ TQF ระบบสารสนเทศ TQF



รายวิชา หลักสูตร

Admission
online

ขึ้น
ทะเบียน

นศ.

ประเมิน
รายวิชา
online

ผลการ
ศึกษา

e-Regis.

Thesis

ขึ้น
ทะเบียน
บัณฑิต

Transcript

TQF
อาจารย

ภาพรวมระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
4

การสําเร็จ
การศึกษา

ลงทะเบียน
/ การศึกษา

การรับ
สมัคร

ลงทะเบียน
/ การศึกษา

การสําเร็จ
การศึกษา

Thesis

หลักสูตร ผูสมัคร ประวัติ นศ. ลงทะเบียน คะแนน
ภาษาอังกฤษ Thesis

หลักสูตร การรับ
สมัคร



หลักสูตร

รายวิชา

อาจารย

หลักสูตร

Admission
online

ขึ้น
ทะเบียน

นศ.

ประเมิน
รายวิชา

online

ผลการ
ศึกษา

e-Regis.

Thesis

ขึ้น
ทะเบียน
บัณฑิต

Transcript

TQF

5

หลักสูตร การรับ
สมัคร

ลงทะเบียน
/ การศึกษา

การสําเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร ผูสมัคร ประวัติ นศ. ลงทะเบียน คะแนน
ภาษาอังกฤษ Thesis



TQF
อาจารย

รับสมัคร

รายวิชา หลักสูตร

Admission

online
ขึ้น

ทะเบียน
นศ.

ประเมิน
รายวิชา

online

ผลการ
ศึกษา

e-Regis.

Thesis

ขึ้น
ทะเบียน
บัณฑิต

Transcript

6

หลักสูตร
/ประกัน
คุณภาพ

การรับ
สมัคร

ลงทะเบียน
/ การศึกษา

การสําเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร ผูสมัคร ประวัติ นศ. ลงทะเบียน คะแนน
ภาษาอังกฤษ Thesis



ระบบ Admission Online
7



ApplyApply UploadUpload RefereeReferee PaymentPayment SubmitSubmit

login

ผูสมัครผูสมัคร

8

ระบบ Admission Online

ApplyApply UploadUpload RefereeReferee PaymentPayment SubmitSubmit

ผูสมัครผูสมัคร

เจาหนาที่งานรับนักศึกษาเจาหนาที่งานรับนักศึกษา



9

ระบบ Admission Online

ลงทะเบียน
เขาสูระบบ
ลงทะเบียน
เขาสูระบบ
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ระบบ Admission Online

กรอกขอมูล
ใบสมัคร

กรอกขอมูล
ใบสมัคร



เลือกสงเอกสารแบบทางไปรษณียเลือกสงเอกสารแบบทางไปรษณีย เลือกสงเอกสารแบบอัพโหลดเลือกสงเอกสารแบบอัพโหลด

11

ระบบ Admission Online



12 เลือกวิธีการ
ชําระเงิน

ระบบ Admission Online



13

ระบบ Admission Online



ลงทะเบียน / การศึกษา

รายวิชา หลักสูตร

Admission
online

ขึ้น
ทะเบียน

นศ.

ประเมิน
รายวิชา
online

ผลการ
ศึกษา

e-Regis.

Thesi
s

ขึ้น
ทะเบียน
บัณฑิต

Transcript

TQF
อาจารย

14

หลักสูตร
/ประกัน
คุณภาพ

การรับ
สมัคร

ลงทะเบียน
/ การศึกษา

การสําเร็จ
การศึกษา

Thesi
s

หลักสูตร รับสมัคร ประวัติ นศ. ลงทะเบียน คะแนน
ภาษาอังกฤษ Thesis



Register

Approve

ระบบ e-Registration
15

Grade report

Print Invoice

Approve

Student Info



ระบบ e-Registration
16



17

ระบบ e-Registration
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ระบบ e-Registration
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ระบบ e-Registration
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ระบบ e-Registration



21

ระบบ e-Registration
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ระบบ e-Registration



ระบบประเมินรายวิชา online

หลักสูตร

login login

ขอมูลรายวิชา

23

ระบบประเมิน
รายวิชานักศึกษา

อาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ประธานหลักสูตร

login login

loginlogin



ระบบประเมินรายวิชา online
24



การสําเร็จการศึกษา

รายวิชา หลักสูตร

Admission
online

ขึ้น
ทะเบียน

นศ.

ประเมิน
รายวิชา

online

ผลการ
ศึกษา

e-Regis.

Thesis

ขึ้น
ทะเบียน
บัณฑิต

Transcript

TQF
อาจารย

25

หลักสูตร
/ประกัน
คุณภาพ

การรับ
สมัคร

ลงทะเบียน
/ การศึกษา

การสําเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร ผูสมัคร ประวัติ นศ. ลงทะเบียน คะแนน
ภาษาอังกฤษ Thesis



ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ประวัตินักศึกษา

26



27

ภาวะไดงานทํา



GRAD. MIS

ระบบตารางสอน

ระบบสืบคน
ขอมูล

ระบบงาน
ภายใน

ระบบขอมูล
หลักสูตร

28

ระบบสืบคน
ขอมูล

ระบบสง email

เว็บบอรด

ระบบขอมูล
หลักสูตร

ระบบฐานขอมูล
นักศึกษา



ขั้นตอนการปฏิบัติตาม TQF : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ม.มหิดล มี มคอ.สาขา/สาขาวิชา

สกอ.จัดทํา

ยังไมมี มคอ.สาขา/สาขาวิชา
พัฒนาตามกรอบ TQF กลาง

มคอ.1
(มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา)

มคอ.1
(มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา)

มคอ.2
(รายละเอียดของหลักสูตร)

มคอ.2
(รายละเอียดของหลักสูตร) คณะจัดทํา บัณฑิต

วิทยาลัย
กก.

กลั่นกรองฯ
ที่ประชุม
คณบดีฯ

สกอ.

สภาฯ

มคอ.5
(รายงานผลการดําเนินงานของ

รายวิชา) TQF
Program

ประธานหลักสูตร
(ทุกสิ้นปการศึกษาและเม่ือครบวงรอบ)

มคอ.3
(รายละเอียดของรายวิชา)

มคอ.4
(รายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม)

มคอ.7
(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)

มคอ.7
(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)

มคอ.5
(รายงานผลการดําเนินงานของ

รายวิชา)

มคอ.6
(รายงานผลการดําเนินงานของ

ประสบการณภาคสนาม)



ระบบสารสนเทศ TQF
30



ขั้นตอนการทํางาน

มคอ.5

ระบบสารสนเทศ TQF

อาจารยผูรับผิดชอบ

มคอ.3

อาจารยผูรับผิดชอบ

มคอ.6

มคอ.7ระบบสารสนเทศ TQFประธานฯ ประธานฯ

อาจารยผูรับผิดชอบ

มคอ.4

อาจารยผูรับผิดชอบ

มคอ.2



DB DB
ขอมูลรายวิชา

ประเมิน

มคอมคอ..33 มคอมคอ..55

อาจารย อาจารย

ประธาน

32

ระบบสารสนเทศ TQF

DB

DB DB

DB

ขอมูลรายวิชา

ประเมิน

มคอมคอ..33

มคอมคอ..44

มคอมคอ..55

มคอมคอ..66

มคอมคอ..77มคอมคอ..22

ทุกเทอม

ทุก 1 ป

อาจารย อาจารย

ประธาน

ประธาน



การเชื่อมโยงขอมูล

มคอ.5

ระบบสารสนเทศ TQF

มคอ.3

มคอ.6

มคอ.7ระบบสารสนเทศ TQF

มคอ.4

• ผลการเรียนรู
• รายวิชา
• อาจารย
• ฯลฯ

มคอ.2



มคอ.๒ หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินและโครงสรางของหลักสูตร มคอ.๒ หมวดที่ ๔

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม

ตัวอยางการเชื่อมโยงขอมูล
(ภายใน มคอ. 2)

มคอ.๒ ภาคผนวก ค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(ภายใน มคอ. 2)



ตัวอยางการเชื่อมโยงขอมูล
(ระหวาง มคอ.)



การเขาสูระบบสารสนเทศ TQF
1. เปดโปรแกรม Internet explorer
2. พิมพ URL: http://intranet.grad.mahidol
3. คลิกที่ไอคอน

4. คลิกที่ไอคอน



การ login เขาสูระบบสารสนเทศ TQF

1C123456

3
1C123456

********** 2
3



Account
ประธาน
หลักสูตร

ประเภทของผูใชงานระบบ
38

Account
ผูรับผิดชอบ

รายวิชา

Account
งานพัฒนา
หลักสูตร

Account
คณบดีหลักสูตร

จากตนสังกัด



ประเภทของผูใชงานระบบสารสนเทศ TQF

ชื่อประเภท บทบาทในการดําเนินการกับระบบ ผูเก่ียวของ

หลักสูตร
(ประธานหลักสูตร)

• จัดทํา มคอ.2 (และมคอ. อ่ืนๆ)
• กําหนดผูรับผิดชอบรายวิชาใน
มคอ.3 และ มคอ.4
• ใหความเห็น มคอ.5 และ มคอ.6
• จัดทํา มคอ.7 เสนอตอคณบดี

• ประธานหลักสูตร
• ผูที่ประธานหลักสูตร

มอบหมาย เชน
- เลขานุการหลักสูตร
- นักวิชาการศึกษา

หลักสูตร
(ประธานหลักสูตร)

• จัดทํา มคอ.2 (และมคอ. อ่ืนๆ)
• กําหนดผูรับผิดชอบรายวิชาใน
มคอ.3 และ มคอ.4
• ใหความเห็น มคอ.5 และ มคอ.6
• จัดทํา มคอ.7 เสนอตอคณบดี

• ประธานหลักสูตร
• ผูที่ประธานหลักสูตร

มอบหมาย เชน
- เลขานุการหลักสูตร
- นักวิชาการศึกษา

อาจารย จัดทํา มคอ. 3, 4, 5, 6 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
บริหารจัดการ นําเขา/ตรวจสอบขอมูลหลักสูตรใหม งานพัฒนาหลักสูตร



ตัวอยางหนาจอภายใต account ของหลักสูตร (ประธานหลักสูตร)
ระบบ Account

บริหารจัดการ
ขอมูลไดต้ังแต
มคอ.2 - มคอ.7



กรอกขอมูล
หลักสูตร

41



ดึงจากระบบฐานขอมูล
ของบัณฑิต

ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล



ฐานขอมูลกลาง
แบบสอบถามภาวะไดงานทํา



ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล



ฐานขอมูลกลาง
การประมวลผลเกรดนักศึกษา

Link เนื้อหากับฐานขอมูลกลางของบัณฑิต

เมื่อหลักสูตรสง Grade
จะ Scan ใสคะแนนลงไป

e-Registration

รวบรวม Grade ทั้งปการศึกษา



ดึงมาจาก มคอ 5 หมวด 3 ขอ 5

ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล

ดึงมาจาก มคอ 5
หมวด 3 ขอ 5
ในแตละรายวิชาที่มี
ความผิดปกติของเกรด

ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล



เปรียบเทียบรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนทั้งหมดกับรายวิชาที่
กําหนดในตารางสอนของป
การศึกษาที่สง

ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล

เปรียบเทียบรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนทั้งหมดกับรายวิชาที่
กําหนดในตารางสอนของป
การศึกษาที่สง



ดึงมาจาก มคอ 5 หมวด 2 ขอ 2

ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล

ดึงมาจาก มคอ 5
หมวด 2 ขอ 2
ในแตละรายวิชาที่มี
ความผิดปกติ



ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล



แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตร online

ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล



ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต

ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล



ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล

โปรแกรมคํานวณให



ดึงจาก มคอ 5 ของ
แตละรายวิชา

ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล



ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล
ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล



ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล
ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล



ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล

ดึงมาจาก มคอ 7 หมวด 9 ขอ 3
ของปกอนหนา

ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล



ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล
ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล



ประธานหลักสูตร
กรอกขอมูล

หลังจากนั้นกด Submit สงใหคณบดีตนสังกัด



ตัวอยางหนาจอภายใต account ของอาจารย
ระบบ Account

ข้ึนเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนและเปนรายวิชา

ของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

บริหารจัดการ
มคอ.3-มคอ. 4
เฉพาะรายวิชาที่
อาจารยรับผิดชอบ
ทั้งหมด
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มคอ 3
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ
แตละเทอมอาจแกใน
หมวด 5-7
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ดึงมาจาก
มคอ 3



ฐานขอมูลกลาง
การประมวลผลเกรดนักศึกษา

Link เนื้อหากับฐานขอมูลกลางของบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อหลักสูตรสง Grade
จะ Scan ใสคะแนนลงไป

E-Registration

อ.ผูรับผิดชอบ
รายวิชากรอก

ดึงมาจาก
มคอ 3

อ.ผูรับผิดชอบ
รายวิชากรอก



ประเมินรายวิชา Online
ของบัณฑิต



ไดจากขอ 2 หมวดที่ 6 ของการ
ประเมิน มคอ 5 คร้ังกอนหนา

หลังจากน้ันกด
ปุมบันทึกขอมูลใหประธานหลักสูตร



ระบบ Account

เมนูหลัก
• ตรวจสอบการสงขอมูล
• ตัด Version
• บันทึกขอมูล ปการศึกษา

ตัวอยางหนาจอภายใต account ของงานพัฒนาหลักสูตร

บริหารจัดการ
ขอมูลหลักสูตรใหม

และหลักสูตร
ปรับปรุง

67

บริหารจัดการ
ขอมูลหลักสูตรใหม

และหลักสูตร
ปรับปรุง



ระบบ Account

เมนูหลัก
• ตรวจสอบการสงขอมูล
• ตัด Version
• บันทึกขอมูล ปการศึกษา

ตัวอยางหนาจอภายใต account ของงานพัฒนาหลักสูตร
68



ซักถามแลกเปลี่ยนความรู
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