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คูมือการใช SWU Syllabus Publisher
SWU Syllabus Publisher เปนระบบและเครื่องมืออํานวยความสะดวกสําหรับอาจารยผูสอนเพื่อใชในการจัดทํา
เคาโครงการเรียนการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ผานเว็บของมหาวิทยาลัย เพื่อการนําเสนอและเผยแพร
รายละเอียดและกําหนดการสอนไวบนเว็บไซตของ SWU Course Syllabus (syllabus.swu.ac.th) นิสิต อาจารย
และบุคคลผูสนใจทั่วไปสามารถคนหาและพิมพรายละเอียดแผนการสอนในแตละวิชาไดอยางสะดวกรวดเร็ว
มีอะไรใหมในระบบ SWU Syllabus Publisher

สําหรับ Syllbus Publisher version 2.1 ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหมและเริ่มใชงานในภาคการศึกษาที่ 1/2551 นี้
ไดรับการออกแบบและปรับปรุงใหสามารถเชื่อมโยงโดยตรงเขากับระบบงานและฐานขอมูลการลงทะเบียนเรียน
และหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (SUPREME 2004) อาจารยผูสอนจะสามารถเขาทําการสรางและปรับปรุงแกไข
Syllabus สําหรับรายวิชาที่สอนตามตารางการสอนของภาคการศึกษานั้น ๆ ไดโดยผานการ login เขาระบบ
SUPREME 2004 และสามารถทําการสราง Syllabus ไดทันทีที่ระบบไดรับขอมูลการจัดทําตารางสอนในภาค
การศึกษานั้นแลว นอกจากนั้น Syllabus Publisher version 2.1 นี้ไดเชื่อมเขากับระบบงาน SUPREME 2004
ในแบบ back office เพื่อเปดโอกาสใหนักวิชาการศึกษาประจําคณะ/ภาควิชาสามารถชวยอาจารยผูสอนในการ
จัดทําและแกไข Syllabus ไดตามที่มอบหมายและไดรับสิทธิ์ในการดําเนินการแทน
ขอมูลจากระบบ SWU Course Syllabus ไดกลายเปนแหลงรวบรวมจัดเก็บเคาโครงการเรียนการสอนของ
อาจารยเพื่อการเผยแพรขอมูลการเรียนการสอนใหแกนิสิตและอาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับทราบผานเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย ขอมูลและสถิติจากระบบดังกลาวยังเปนประโยชนในดานการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไปสูบุคคลผูเกี่ยวของ อันไดแก ผูปกครอง ผูสนใจเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผูสนใจทั่วไป นอกจากนั้นขอมูลรายละเอียดที่อาจารยผูสอนไดรวมกันจัดทํา
และเผยแพรผานระบบนี้ จะไดมีการนําไปใชเพื่อการวิเคราะหและจัดเก็บเปนขอมูลเพื่อการสนับสนุนงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อันไดแก ขอมูลสถิติเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการสอนของอาจารย ขอมูล
ภาระงานการสอนของอาจารย เปนตน
ขอมูลอะไรบางที่นําเสนอใน Syllabus

เคาโครงการเรียนการสอนรายวิชา หรือ Course Syllabus นั้น เปนขอมูลรายละเอียดที่ผูสอนตองการแจงให
ผูเรียนไดรับรูเกี่ยวกับรายวิชานั้น ซึ่งโดยปกติจะประกอบดวยขอมูลพื้นฐานจากระบบลงทะเบียนเรียน (อันไดแก
ชื่อวิชา รหัส กําหนดเวลาและสถานที่ และผูสอน เปนตน) คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค ขอตกลงเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผล กําหนดการอยางคราว ๆ เกี่ยวกับหัวขอและกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การสงงาน
รวมถึงอาจจะมีขอมูลเพื่อการติดตอกับอาจารยผูสอน เปนตน
สําหรับในระบบ SWU Course Syllabus ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา ซึ่งสวนใหญ
เปนขอมูลที่ผูจัดทํา Course Syllabus สามารถเพิ่มและแกไขไดโดยตรงผานใน Syllabus Publisher และมี
ขอมูลบางสวนที่ไดเชื่อมโยงมาจากระบบและฐานขอมูลกลางดานการลงทะเบียนเรียนและหลักสูตรของ
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ตารางแสดงรายการขอมูลที่อางอิงมาจากระบบ SUPREME2004 แบบ Display Only
ชื่อขอมูลภาษาอังกฤษ

คําอธิบาย

รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชาภาษาไทย
จํานวนหนวยกิต
ภาคการศึกษาที่
ตอนที่
คําอธิบายรายวิชา

ชื่อขอมูลภาษาไทย

Course ID
Course Name
Course Name
Credit Hours
Semester
Section
Course Description

รหัสประจํารายวิชา
ชื่อวิชาแบบภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชาแบบภาษาไทย
จํานวนหนวยกิตของรายวิชา
ภาคการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ตอนที่ หรือ กลุมของผูเรียน
คําอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาซึ่ง
อางอิงจากขอมูลในหลักสูตร

CP 342
DATABASE SYSTEM
ระบบฐานขอมูล
3
1/2550
B 01

ตัวอยาง

หองเรียน

Classroom

สถานที่ตามที่กําหนดไวใน
ตารางสอน

01-19-1814

เวลาเรียน

Class Hour

พฤ. 09:30-12:20 น.

ผูสอน

Instructor

วันเวลาที่กําหนดไวตามตารางสอน
ของรายวิชานั้น
รายชื่อผูสอนตามที่กําหนดไวใน
ตารางสอนของรายวิชานั้น

หมายเหตุ

กรุณาแจง นักวิชาการ
ศึกษาของคณะ กรณีไม
ปรากฏขอมูล
01 คือ ประสานมิตร
19 คือ เลขอาคาร
1814 คือ เลขหอง

ผศ.ศิรินุช เทียนรุงโรจน

ตารางแสดงรายการขอมูลที่สามารถแกไขไดผาน Syllabus Publisher
ชื่อขอมูล
เวลาปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
การประเมินผลการเรียน
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด
เอกสารที่ใชประกอบการสอน
กําหนดการเรียนการสอน
ครั้งที่
วันที่
หัวขอ
หองเรียน
วิธีการสอน
ผูสอน
หมายเหตุ

Field Name
Office Hour
Objectives
Evaluation Method
Evaluation Criteria
Class Materials
Course Schedule
No.
Date
Topic
Classroom
Instructional Method
Instructor
Remark

คําอธิบาย
เวลาที่อาจารยใหนิสิตในรายวิชานี้เขาพบได
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนรายวิชา
รูปแบบวิธีการประเมินผลการเรียนของนิสิต
หลักเกณฑที่ใชในการใหคะแนนและตัดเกรด
รายการของเอกสารและสื่อที่ใชในรายวิชา
ตารางกําหนดการเรียนการสอนแตละครั้ง
รายการกําหนดการสอนครั้งที่
วันที่ตามกําหนดการเรียนการสอนในครั้งนั้น
หัวขอเนื้อหาของการเรียนการสอนในครั้งนั้น
สถานที่เรียนในครั้งนั้น
วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนั้น
ผูสอนที่ดูแลการสอนในครั้งนั้น
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการเรียนการสอนครั้งนั้น

หมายเหตุ

วิธีการสรางและแกไข Syllabus

สําหรับอาจารยผูสอนที่มีรายชื่อปรากฏในตารางสอนประจําภาคการศึกษานั้น ๆ สามารถสรางหรือแกไข Couse
Syllabus ผานระบบ Syllabus Publisher ไดโดยทําตามขั้นตอนหลักดังนี้
1. จากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย คลิกที่เมนู Faculty & Staff แลวคลิกที่ลิงค ระบบลงทะเบียน (SUPREME
2004) จะปรากฏหนา Login ของระบบลงทะเบียนนิสิตซึ่งอยูที่ http://supreme.swu.ac.th/register

สํานั กคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ

มิถุนายน 2551

3

คูมือการใช SWU Syllabus Publisher

2. ให login ดวย Buasri ID และ Password ของทาน เมื่อผานขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์แลว ระบบจะแสดง
ขอมูลนิสิตในความดูแลของทาน (ถามี) รวมทั้งตารางสอน ตารางสอบ เปนตน โดยเริ่มจากภาคการศึกษา
ปจจุบัน ใหคลิกที่แถบตารางสอน จากนั้นคลิกที่ลิงคของ รหัสวิชา เพื่อเขาสู ระบบ Syllabus Publisher

3. ดําเนินการสราง Course Syllabus ผานระบบ Syllabus Publisher โดยดําเนินการตามขั้นตอนหลักดังนี้
3.1. การเพิ่ม / แกไขขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเคาโครงการเรียนการสอน ซึ่งไดแก เวลาปฏิบัติงานของอาจารย
ผูสอน (office hour) วัตถุประสงค การประเมินผลการเรียน เกณฑการพิจารณาตัดเกรด และเอกสารที่
ใชประกอบการสอน
3.2. การเพิ่ม/แกไขขอมูลกําหนดการเรียนการสอน ซึ่งไดแก วันที่ หัวขอ หองเรียน วิธีการสอน ผูสอนใน
หัวขอหรือครั้งนั้น (ในกรณีมีรายชื่อผูสอนมากกวา 1 คน) และ หมายเหตุของการสอนในครั้งนั้น ๆ
3.3. การเพิ่ม/แกไข รายละเอียดของการสอนในครั้งนั้นหรือหัวขอนั้น ถามี ซึ่งไดแก วัตถุประสงค เนื้อหาสื่อ
และอุปกรณในการสอน การวัดผล เอกสารอางอิง การจัดประสบการณการเรียนรู และเวลาสอบ เปนตน
การเพิ่มขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเคาโครงการเรียนการสอน

1. เขาสูหนาจอเพิ่มขอมูลเคาโครงการเรียนการสอนสวนแรก ซึ่งเปนหนาจอการเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับรายวิชา
2. กรอกขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาใหครบถวน ไดแก เวลาปฏิบัติงานของผูสอน (office hour)
วัตถุประสงค การประเมินผลการเรียน เกณฑการพิจารณาตัดเกรด และเอกสารที่ใชประกอบการสอน
3. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว คลิกที่ปุม Next เพื่อเขาสูหนาจอการเพิ่มและแกไขขอมูลในสวนที่ 2 ซึ่ง
เกี่ยวกับตารางกําหนดการเรียนการสอน
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4. ในกรณีที่ตองการจัดทํา Syllabus เปนภาษาอังกฤษ ใหคลิกที่ปุมเปลี่ยนภาษาที่ดานบนของจอภาพ จะ
ปรากฏแบบฟอรมที่มีชื่อขอมูลเปนภาษาอังกฤษ

ภาพแสดงตัวอยางหนาจอของการเพิ่มเคาโครงการเรียนการสอนใน Syllabus Publisher

ภาพแสดงตัวอยางหนาจอของการกรอกขอมูลเคาโครงการเรียนการสอนใน Syllabus Publisher

สํานั กคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
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การเพิ่มขอมูลกําหนดการเรียนการสอน

จากหนาจอเพื่อเพิ่มและแกไขขอมูลในสวนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับตารางกําหนดการเรียนการสอนในแตละครั้ง ไดแก วันที่
หัวขอ หองเรียน วิธีการสอน ผูสอนในหัวขอหรือครั้งนั้น (ในกรณีมีรายชื่ออาจารยตามตารางสอนในรายวิชานั้น
มากกวา 1 คน) และหมายเหตุเกี่ยวกับการสอนในครั้งนั้น ๆ ดังรูป

1. คลิกที่ปุม เลือกวันที่ ก็จะปรากฏปฏิทินแบบ pop-up ขึ้นมา ใหเลือกวันที่ที่จะสอนเนื้อหาในวิชานั้น ดังภาพ

2. กรอกหัวขอที่จะสอนในวิชานั้น
3. กรอกหองเรียนที่จะใชสอนสําหรับครั้งนั้น ในกรณีที่แตกตางไปจากขอมูลตามตารางสอนที่ไดกําหนด
4. เลือกวิธีการสอน (เลือกไดมากกวา 1 วิธี) และรายชื่ออาจารยผูสอน (เลือกไดมากกวา 1 คน) สําหรับการสอนหัวขอนั้น
5. ถามีขอมูลอื่น ๆ ที่ตองการแจงเกี่ยวกับหัวขอการสอนในครั้งนั้น ใหกรอกในชองหมายเหตุ เมื่อกรอกขอมูลครบถวน
จะไดหนาจอดังรูป
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6. คลิกที่ปุม Submit ระบบก็จะทําการเพิ่มขอมูลกําหนดการเรียนการสอน

7. ถาตองการเพิ่มขอมูลกําหนดการเรียนการสอนในครั้งตอ ๆ ไป ก็ทําตามขั้นตอนการเพิ่มขอมูลกําหนดการเรียนการสอน
8. หลังจากเพิ่มขอมูลในหนาจอเพิ่มขอมูลเคาโครงการเรียนการสอนสวนที่ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม Finish ระบบ
จะทําการ Generate เคาโครงการเรียนการสอนออกมาเปนแบบ Static HTML ดังตัวอยาง

สํานั กคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
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การแกไข/ลบ “ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเคาโครงการเรียนการสอน”

1. log in เขาสูระบบ SUPREME 2004 (http://supreme.swu.ac.th/register/)
2. เลือกเมนู “ตารางสอนอาจารย” แลวคลิกที่รหัสวิชาที่ตองการการแกไข
3. ระบบจะแสดงขอมูลใน Course Syllabus ฉบับเดิมที่ไดทําการสรางไวแลวมาแสดง

4. คลิกที่ปุม Edit ซึ่งอยูดานลางเพื่อเขาสูหนาจอแกไขเคาโครงการเรียนการสอน
5. แกไขขอมูลคําอธิบายเคาโครงการสอนที่ไดกรอกไวผานระบบ Syllabus Publisher ซึ่ง เชน วัตถุประสงค
ตารางการทํางานของอาจารย หรือการประเมินผลการเรียน เปนตน
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6. เสร็จแลวคลิกที่ปุม Edit ก็เปนอันเสร็จสิ้นการแกไขสวนของขอมูลเบื้องตน
7. หากตองการลบคลิกที่ปุม Delete ก็จะมี Dialog box แจงวา คุณตองการลบขอมูลเคาโครงการเรียนการ
สอนของวิชานี้หรือไม (Are you sure you want to delete it?) ใหคลิกที่ปุม OK ก็เปนอันเสร็จสิ้นการลบ
ขอมูลเคาโครงการเรียนการสอน
การแกไข/ลบ “ขอมูลกําหนดการเรียนการสอน”

1. หากตองการแกไข/ลบ กําหนดการเรียนการสอนใหคลิกที่ขอความ Edit Course Schedule ซึ่งจะอยู
ดานลางของหนาเคาโครงการเรียนการสอน

2. จะเขาสูหนาจอแกไขขอมูลกําหนดการเรียนการสอน

สํานั กคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
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3. หากตองการแกไขกําหนดการเรียนการสอนในครั้งใดใหคลิกที่ขอความ Edit
4. จากนั้นทําการปรับแกไขขอมูลที่เกี่ยวกับกําหนดการสอนในหัวขอนั้น ๆ ตามตองการ
5. คลิกที่ปุม Submit ก็เปนอันเสร็จสิ้นการแกไขของแตละรายการ
6. หากตองการลบคลิกที่ขอความ Delete ก็จะมี Dialog box แจงวา คุณตองการลบขอมูลกําหนดการเรียน
การสอนนี้หรือไม (Are you sure you want to delete it?) ใหคลิกที่ปุม OK ก็เปนอันเสร็จสิ้นการลบขอมูล
กําหนดการเรียนการสอน
7. เมื่อเสร็จสิ้นการแกไขและตองการบันทึกลงระบบ ใหกดปุม Finish ระบบก็จะสรางไฟลเคาโครงการ
เรียนการสอนแบบ html มาใหบนเครื่องใหบริการ Course Syllabus ของมหาวิทยาลัย
การกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมของกําหนดการเรียนการสอน

1. จากหนากําหนดการเรียนการสอนเมื่อทําการเพิ่มขอมูลกําหนดการเรียนการสอนในแตละครั้งขอมูลที่
ปรากฏในตารางดานลาง
ในสวนของหัวขอสามารถคลิกเขาไปเพื่อบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของ
กําหนดการเรียนการสอนในแตละครั้งได
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2. คลิกที่หัวขอกําหนดการเรียนการสอนเพื่อเขาสูหนาแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของกําหนดการเรียนการสอน
ในแตละหัวขอ ซึ่งไดแก วัตถุประสงค เนื้อหา สื่อและอุปกรณในการสอน การวัดผล เอกสารอางอิง การจัด
ประสบการณการเรียนรู และเวลาสอบ จะพบหนาจอดังรูป คลิกที่ Edit Course Schedule เพื่อกลับสู
หนาจอการกําหนดการเรียนการสอนในแตละครั้ง

3. วัตถุประสงค
คลิกที่ Edit ของตารางวัตถุประสงคเพื่อเขาทําการบันทึก แกไข และลบขอมูล ของวัตถุประสงคของ
กําหนดการเรียนการสอนของหัวขอนั้นๆ จะพบหนาจอดังรูป โดยทําการบันทึกขอมูลวัตถุประสงค และคลิก
ที่ปุม Submit ระบบก็จะทําการเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิกที่ Edit หรือตองการลบขอมูลคลิกที่
Delete หลังจากเพิ่มขอมูลวัตถุประสงค เสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ Finish ก็จะเขาสูหนาแสดง
รายละเอียดเพิ่มเติมของกําหนดการเรียนการสอนของหัวขอนั้นๆ

สํานั กคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
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4. เนื้อหา
คลิกที่ Edit ของตารางเนื้อหาเพื่อเขาทําการบันทึก แกไข และลบขอมูล ของเนื้อหาของกําหนดการเรียนการ
สอนของหัวขอนั้นๆ จะพบหนาจอดังรูป โดยทําการบันทึกขอมูลเนื้อหา และคลิกที่ปุม Submit ระบบก็จะทํา
การเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิกที่ Edit หรือตองการลบขอมูลคลิกที่ Delete หลังจากเพิ่มขอมูลเนื้อหา
เสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ Finish ก็จะเขาสูหนาแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของกําหนดการเรียนการสอน
ของหัวขอนั้นๆ

5. สื่อและอุปกรณในการสอน
คลิกที่ Edit ของตารางสื่อและอุปกรณในการสอนเพื่อเขาทําการบันทึก แกไข และลบขอมูล ของสื่อและ
อุปกรณในการสอนของกําหนดการเรียนการสอนของหัวขอนั้นๆ จะพบหนาจอดังรูป โดยทําการบันทึก
ขอมูลสื่อและอุปกรณในการสอน และคลิกที่ปุม Submit ระบบก็จะทําการเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิก
ที่ Edit หรือตองการลบขอมูลคลิกที่ Delete หลังจากเพิ่มขอมูลสื่อและอุปกรณในการสอน เสร็จเรียบรอย
แลว ใหคลิกที่ Finish ก็จะเขาสูหนาแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของกําหนดการเรียนการสอนของหัวขอนั้นๆ

6. การวัดผล
คลิกที่ Edit ของตารางการวัดผลเพื่อเขาทําการบันทึก แกไข และลบขอมูล ของการวัดผลของกําหนดการ
เรียนการสอนของหัวขอนั้นๆ จะพบหนาจอดังรูป โดยทําการบันทึกขอมูลการวัดผล และคลิกที่ปุม Submit
ระบบก็จะทําการเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิกที่ Edit หรือตองการลบขอมูลคลิกที่ Delete หลังจากเพิ่ม
ขอมูลการวัดผล เสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ Finish ก็จะเขาสูหนาแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของ
กําหนดการเรียนการสอนของหัวขอนั้นๆ

7. เอกสารอางอิง
คลิกที่ Edit ของตารางเอกสารอางอิงเพื่อเขาทําการบันทึก แกไข และลบขอมูล ของเอกสารอางอิงของ
กําหนดการเรียนการสอนของหัวขอนั้นๆ จะพบหนาจอดังรูป โดยทําการบันทึกขอมูลเอกสารอางอิง และ
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8. การจัดประสบการณการเรียนรู
คลิกที่ Edit ของตารางการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อเขาทําการบันทึก แกไข และลบขอมูล ของการจัด
ประสบการณการเรียนรูของกําหนดการเรียนการสอนของหัวขอนั้นๆ จะพบหนาจอดังรูป โดยทําการบันทึก
ขอมูลการจัดประสบการณการเรียนรู และเวลาที่ใชในการสอนแตละหัวขอเปนนาที และคลิกที่ปุม Submit
ระบบก็จะทําการเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิกที่ Edit หรือตองการลบขอมูลคลิกที่ Delete หลังจากเพิ่ม
ขอมูลการจัดประสบการณการเรียนรูเสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ Finish ก็จะเขาสูหนาแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมของกําหนดการเรียนการสอนของหัวขอนั้นๆ

9. เวลาสอบ
คลิกที่ Edit ของตารางเวลาสอบเพื่อเขาทําการบันทึก แกไข และลบขอมูล ของเวลาสอบของกําหนดการ
เรียนการสอนของหัวขอนั้นๆ จะพบหนาจอดังรูป โดยทําการบันทึกขอมูลวันที่สอบ ,เวลาสอบ และหองสอบ
และคลิกที่ปุม Submit ระบบก็จะทําการเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิกที่ Edit หรือตองการลบขอมูลคลิก
ที่ Delete หลังจากเพิ่มขอมูลเวลาสอบเสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ Finish ก็จะเขาสูหนาแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมของกําหนดการเรียนการสอนของหัวขอนั้นๆ

เสร็จสิ้น การเพิ่ม การแกไข หรือ การลบ ขอมูลเคาโครงการเรียนการสอน

อยาลืมกดปุม Finish
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วิธีการคนหา “รายวิชาที่เปดสอน”

1. เขาไปที่หนาจอหลักของระบบ Course Syllabus ที่ URL http://syllabus.swu.ac.th/
2. จากนั้นเลือก Course Listing
3. ในชอง Drop-down List ของภาคการศึกษา ใหเลือกภาคการศึกษา
4. ในชอง Drop-down List ของปการศึกษา ใหเลือกปการศึกษา
5. ในชอง Drop-down List ของคณะ/สถาบัน ใหเลือกคณะหรือสถาบัน
6. ในชอง Drop-down List ของภาควิชา ใหเลือกภาควิชา
7. ดานลางจะปรากฏรายชื่อวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา ปการศึกษา คณะและภาควิชา พรอมทั้ง section
ที่เปดสอน และเวลาเรียนในแตละ Section ถา Section ใดมีการสรางเคาโครงการเรียนการสอนไวแลว
Section นั้นจะเปนตัวอักษรสีแดง ซึ่งสามารถเขาไปดูเคาโครงการเรียนการสอนรายวิชาของ Section นั้นได
ถายังไมไดทําการสรางเคาโครงการเรียนการสอน Section นั้นจะเปนตัวอักษสีดําและไมมีลิงคเชื่อมโยง
วิธีการคนหา “เคาโครงการเรียนการสอน”

1. เขาไปที่หนาจอหลักของระบบ Course Syllabus ที่ URL http://syllabus.swu.ac.th/
2. เลือก Search Syllabus Web Page
3. ในชอง Drop-down List ของภาคและปการศึกษา ใหผูใชเลือกภาคและปการศึกษา
4. กรอกรหัสวิชา และตอนที่
5. คลิกที่ปุม Submit เพื่อคนหาเคาโครงการเรียนการสอน
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