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การแลกเปล่ียนเรียนรู้ KNOWLEDGE SHARING: 4 เทคนิค ส าหรับการใช้งาน CHE QA 3D Online 

System ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุงครัง้ที่ 1) 

 
  ส ำนกังำนรองอธิกำรบดี นโยบำย แผน และกำรประกนัคณุภำพ  

Office of the Vice President for Policy Planning and Quality Assurance (OPPQA) 
กรกฎำคม 2561 

หลักการและเหตุผล  

มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั ได้น ำระบบฐำนข้อมลูด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ (CHE QA 3D Online) ระดบัอดุมศกึษำ (สกอ.) มำใช้เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้กบั หลกัสตูร คณะ และ สถำบนั ในกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำดงันี ้

1) เพ่ือจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐำน Common Data Set (CDS) ภำยในสถำบนั 
2) เพ่ือน ำเข้ำข้อมลูผ่ำนระบบออนไลน์ CHE QA 3D Online  http://www.cheqa.mua.go.th ครบทัง้ 3 ระดบั (หลกัสตูร คณะ และ สถำบนั) และมี

ระบบฐำนข้อมลูกลำงด้ำนประกนัคณุภำพ 
3) เพ่ือจดัท ำรำยงำนด้ำนกำรประเมินคณุภำพภำยในที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำร 

ก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผนงำน และสง่เสริมคณุภำพในด้ำนตำ่ง ๆ โดยเร่ิมน ำระบบมำใช้ 
ตัง้แตปี่กำรศกึษำ 2557 - 2560  

โดยในทกุปีที่ผำ่นมำนัน้ผู้ใช้งำนพบปัญหำกำรใช้งำนของระบบฐำนข้อมลูดงักลำ่วบอ่ยครัง้เชน่ 
1) ระบบยงัมีปัญหำกำรใช้งำนที่ยงัไมเ่สถียร โดยมีกำรพฒันำ และแก้ไข เกือบตลอดเวลำ 
2) ควำมซบัซ้อนของระบบในกำรน ำเข้ำข้อมลู รวมถึงขัน้ตอนและวิธีในกำรใช้งำน  
3) ควำมเชื่อมโยงของข้อมลูที่ต้องสอดคล้องกนัในกำรบนัทกึผล กำรคิดค ำนวณ กำรออกรำยงำนตำ่ง ๆ และผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรที่ตรวจ

ผ่ำนระบบออนไลน์ (CHE QA 3D Online) 
 

 
 

 

 
                                                                                                                    

 
 

 

          โดยถ้ำผู้ ใช้งำนมีควำมเข้ำใจระบบ หรือกำรใช้โปรแกรมได้ในระดบัหนึง่ จะสำมำรถชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกโดยไมต้่องใช้กระดำษแบบฟอร์มตำ่ง ๆ อยำ่ง
ที่ผ่ำนมำ ชว่ยลดปริมำณกระดำษ รักษำสิ่งแวดล้อม โดยระบบจะท ำกำรค ำนวณ และประเมินผลในแตล่ะตวับง่ชีใ้ห้แล้วเสร็จ โดยระบบจะแสดงรำยงำนให้อยำ่ง
ถกูต้องและรวดเร็ว โดยไมต้่องค ำนวณด้วยเคร่ืองคิดเลขให้ยุง่ยำกสบัสน ทัง้นีท้ำงส ำนกัรองอธิกำรบดีฝ่ำย นโยบำย แผน และกำรประกนัคณุภำพ จงึได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัผู้พฒันำระบบโดยตรงเร่ือง 4 เทคนิคกำรใช้งำน CHE QA 3D Online System ระดบัหลกัสตูรขึน้ เพื่อกำรใช้งำนที่ถกูต้อง รวดเร็ว และ
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบ CHE QA 3D Online ได้อยำ่งรำบร่ืน และมีประสิทธิภำพสงูสดุ   

ส ำหรับปีกำรศกึษำ 2560 ส ำนกัรองอธิกำรบดีฝ่ำย นโยบำย แผน และกำรประกนัคณุภำพ ด ำเนินกำรทบทวนและปรับองค์ควำมรู้ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 เร่ือง 4 เทคนิคกำรใช้งำน CHE QA 3D Online System (ปรับปรุงครัง้ที่ 1) เพื่อกำรใช้งำนที่ถกูต้อง รวดเร็ว และสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกระบบ CHE QA 3D Online ได้อยำ่งเต็มประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุมำกขึน้ โดยก ำหนดกิจกรรมปรับองค์ควำมรู้ของส ำนกัก่อนน ำไปใช้
จริง เชน่ ขัน้ตอนกำรใช้งำน/ภำษำ/ประโยค/สีที่ใช้ในผงัเส้นทำงกำรท ำงำนของโปรแกรมเพ่ือให้ผู้อำ่นเข้ำใจงำ่ยขึน้และน ำไปใช้งำนได้  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือชว่ยสนบัสนนุให้กำรด ำเนินงำนกำรประเมินคณุภำพผ่ำนระบบ CHE QA 3D Online เป็นไปอยำ่งรำบร่ืน และมีประสิทธิภำพ 
2. เพ่ือให้ผู้ ใช้งำนในระดบัหลกัสตูรได้เรียนรู้เทคนิคในกำรใช้ระบบ CHE QA 3D Online ในระดบัที่ดีขึน้  
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัผู้ ใช้งำน 

 
ระยะเวลา  1 - 31 สิงหำคม 2561 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/
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AU Knowledge Management Roadmap  

KM Administration KM Process KM Activities Timeframe 
 

Plan Knowledge 
Identification 

Set up staff meeting to agree on the topic of knowledge 
management for academic year 2017 of the office.   

18-22 April 2018 
 

 Knowledge 
Acquisition 

Aggregate source of knowledge: Search for good practices 
from 'Google' Tacit knowledge Experts in the QA field  

25-29 April, 2018 
 

Do Knowledge 
Development 

Knowledge sharing among staff including Share work story 
Share good practices Content analysis 

1-31 May 2018 
 

Create Knowledge 
Warehouse 

Collective knowledge derived from knowledge sharing 
Synthesis Knowledge Record knowledge asset for work 
practices  

1 - 31 July 2018  
 
 

Monitor Knowledge 
Utilization 

Apply the knowledge asset in works Disseminate the 
knowledge asset to public via website 

31 July 2018 

 
OPPQA KM Roadmap 2017 

Activities Date Responsible Units 
1. Create KM awareness and mindsets to OPPQA 

staffs 
April 27, 2018 OPPQA KM Working Team  

2. Submission of OPPQA KM Topic April 30, 2018 OPPQA staffs 

3. Set up OPPQA KM working team (2-5 persons) May 4, 2018 OPPQA staffs 
4. OPPQA Participate with AU KM Workshop: KM 

mentor training (develop KM mentor skills) 
May 11, 2018  

(Support Units) 
 

OPPQA KM Working Team  
 
 

5. Submission of OPPQA KM Report (Revised I) June 29, 2018 OPPQA 
 

6. KM assessment and evaluation July 13, 2018 OPPQA KM Working Team 
7. Dissemination of KM to AU communities and 

public 
July 31, 2018 OPPQA 

8. OPPQA Participate KM Day  August 8, 2018 OPPQA 

 

 
หนว่ยงาน  ส ำนักรองอธกิำรบดฝ่ีำยนโยบำย แผน และกำรประกันคณุภำพ  
เป้าหมายความส าเร็จ ผูใ้ชง้ำนระบบ CHE QA 3D Online สำมำรถด ำเนินกำรประเมนิผ่ำนระบบ  

                                 CHE QA 3D Online โดยไมม่คี ำถำมหรอืขอ้สงสยัในกำรใชง้ำนของระบบ 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั  
1) มกีำรแลกเปลีย่นเรียนรูเ้ทคนคิในกำรน ำเขำ้ขอ้มูลเพือ่กำรประเมนิ CHE QA 3D 

Online เป็นไปอยำ่งงำ่ย ถกูตอ้ง ครบถว้น ทันเวลำ  

2) กำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ท ำใหทุ้กหลักสตูรเกดิควำมพงึพอใจในกำรด ำเนนิงำนกำร
ประเมนิคณุภำพผำ่น ระบบ CHE QA 3D Online 

ประเด็นส าคญัในระบบ CHE QA 3D Online ระดบัหลกัสตูร ปีการศกึษา 2560 

1. กำรเชือ่มโยงขอ้มลูระหวำ่งระบบประกันคณุภำพ กับ ระบบขอ้มลูสำรสนเทศ 
 ระบบขอ้มลูสำรสนเทศทีถ่กูน ำมำใช ้คอื 1) ฐำนขอ้มลูบคุลำกร และ 2) ฐำนขอ้มลู

หลักสตูร 
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 มหำวทิยำลัยตอ้งท ำกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้ง ถำ้ไมถ่กูตอ้ง แจง้ไปยังส ำนักมำตรฐำน
และประเมนิผลอดุมศกึษำ 02-610-5452-3 (e-mail: cheqaonline@gmail.com) 

 
 
 

2. CHE QA Online ในระดับหลักสตูรใชข้อ้มลูจำก  

1) น ำมำจำก มคอ. 2 ทีต่อ้งกำรรับรองกำรประกันคณุภำพตัวของหลักสตูร วำ่หลักสตูร 
     ดังกลำ่วนัน้เป็นหลักสตูรทีม่คีณุภำพตำมวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไวใ้นหลักสตูร มคอ.  
     2 อยำ่งนอ้ย 6 ดำ้น กำรก ำกับมำตรฐำน/ บัณฑติ/ นักศกึษำ อำจำรย/์ หลักสตูร กำร 
     เรยีนกำรสอน กำรประเมนิผูเ้รยีน/ สิง่สนับสนุนกำรเรยีนรู ้

2) รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรหลักสตูร (มคอ. 7) ทีม่คีะแนน เพือ่วดัคณุภำพตำมระบบ 
     กำรประกันคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับหลักสตูร  

3. กำรปรับปรงุระบบ CHE QA Online จำก ปีกำรศกึษำ 2558 เป็น ปีกำรศกึษำ 2559 มี

ประเด็นส ำคัญคอืกำรปรับปรงุเพิม่เตมิขอ้มลูในระบบใหส้อดคลอ้งกับประกำศ
กระทรวงศกึษำธกิำรเกีย่วกับเกณฑม์ำตรฐำนหลักสตูรระดับอดุมศกึษำ พ.ศ. 2558  

 admin ของคณะ เริม่ตน้ผกูหลักสตูรแตล่ะหลกัสตูร โดยเลอืกใชเ้กณฑม์ำตรฐำน
หลักสตูรระดับอดุมศกึษำ พ.ศ. 2548 หรอื เกณฑม์ำตรฐำนหลักสตูร
ระดับอดุมศกึษำ พ.ศ. 2558 
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 ความเชื่อมโยงระบบ CHE QA 3D Online ระดับหลักสูตร  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รายงานผลการประเมินตนเอง        (SAR) 
(โดยหลักสูตรเสร็จสมบรูณ์) 

ห้ามกด[ปุ่ม] ส่งรายงาน (ต้องกดส่งภายหลงั 
           การประเมินของกรรมการเสร็จสิน้) 
  

ส่งผลการประเมินหลักสตูร (CAR) 
(เลขากรรมการ) ใช้รหัสกรรมการ 
 

o ตัวบ่งชี้ 1.1: การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

 

ประเมินหลักสูตร 
(โดยกรรมการ)  
ใช้รหัสกรรมการ 

 

  ประเมินตัวบ่งช้ี       

     (หลักสูตร) 

กรอกข้อมูล Input 
(หลักสูตร) 

 

หมวด 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

o อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
o อาจารย์ผู้สอน 
o สถานที่จัดการเรียนการสอน 

หมวด 2 

อาจารย์ 

o อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

o อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

o อาจารย์ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

หมวด 3 

นักศึกษา

และบัณฑิต 

o ข้อมูลนักศึกษา 
o จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
o คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
o ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
o การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

หมวด 4 
ข้อมูลสรุป
รายวิชา 

o ข้อมูลรายวิชา 

o ระบุสถานะรายวิชา 

o สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน 

o การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

o รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

o รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ 

o รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการ

ปรับปรุงจากผลการประเมิน 

o ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

o การปฐมนิเทศอาจารยใหม่ 

o กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 

o ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ใช้บัณฑิต 

 
หมวด 5 

การบริหารหลักสูตร 

o การบริหารหลักสูตร 

 

หมวด 6 

ข้อคิดเห็น 

o ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร

จากผู้ประเมิน 

o สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

o สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

หมวด 7 
การเปลี่ยนแปลงที่มี

ผลกระทบต่อหลักสูตร 

o การเปลี่ยนแปลงภายใน/นอก สถาบัน (ถ้า

มี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา  

หมวด 8 แผนการ

ด าเนินการเพื่อพัฒนา

หลักสูตร 

o บันทึกแผนปฏิบัติการประจ าปี 
o ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

แผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตร 

o ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

o ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

o ตัวบ่งชี้ 3.1:การรับนักศึกษา 
o ตัวบ่งชี้ 3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
o ตัวบ่งชี้ 3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 

o ตัวบ่งชี้ 4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
o ตัวบ่งชี้ 4.2:คุณภาพอาจารย์ 
o ตัวบ่งชี้ 4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 

o ตัวบ่งชี้ 5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
o ตัวบ่งชี้ 5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
o ตัวบ่งชี้ 5.3:การประเมินผู้เรียน 
o ตัวบ่งชี้ 5.4:ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุเมศึกษาแห่งชาติ 

 

o ตัวบ่งชี้ 6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หมวด 
 

หมายเหต:ุ Admin ระดับคณะเป็นผูอ้อก Username &  

                    Password ใหก้ับระดับ 

 หลกัสตูร เพือ่บันทกึรำยงำน มคอ.7  
                                                  (TQF 7): SAR 

 กรรมการผูป้ระเมนิ เพือ่ประเมนิผล: CAR            

ข้ันท่ี 6 
 

ยืนยันผลการประเมิน 
(โดยรหัสหลักสูตร) อีกคร้ัง 

 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผล SAR และ CAR  

 กดส่งรายงาน (ต้องกดส่ง
รายงานภายหลังการประเมิน
ของกรรมการเสร็จสิ้น) 

ข้ันท่ี 7 
 

ข้ันท่ี 5 
  

ข้ันท่ี 3 
 

ข้ันท่ี 2 
 

ข้ันท่ี 1 
 

ข้ันท่ี 4 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/input.aspx?k=3|0&o=
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Frm3dKpiQ.aspx?k=3|15&o=
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Frm3dKpiQ.aspx?k=3|15&o=
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Frm3dKpiQ.aspx?k=3|5&o=
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4 เทคนคิการใชง้าน CHE QA 3D Online System  
(จากปญัหาทีพ่บบอ่ยระหวา่งการใชง้าน) 

 

 เลอืก Edit เพือ่ปรับปรงุขอ้มลูเบือ้งตน้ของหลักสตูร 
 เลอืกเกณฑท์ีป่ระเมนิ 
 เลอืกกลุม่ ISCED วำ่หลักสตูรอยูใ่นสำขำใด 
 เลอืกกำรเปิดสอนวำ่สอนในเวลำ นอกเวลำ 

 
 
 
 

 เมือ่เลอืกครบทกุชอ่ง ใหก้ด Update เพือ่บันทกึขอ้มลูทัง้หมด แลว้กด select หลักสตูรเพือ่ด ำเนนิกำรกรอกขอ้มลูตอ่ไป 
 

 รำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง (SAR) (โดยหลกัสตูรเสร็จ
สมบรูณ)์ 

หำ้มกด ปุ่ ม สง่รำยงำน (ตอ้งกดสง่ภำยหลงักำรประเมนิของ
กรรมกำรเสร็จสิน้) 

 ประเมนิหลกัสตูร (โดยกรรมกำร) ใชร้หสักรรมกำร 
 สง่ผลกำรประเมนิหลกัสตูร (CAR) (เลขำกรรมกำร) ใชร้หสั
กรรมกำร 

 ยนืยันผลกำรประเมนิ (โดยรหสัหลกัสตูร) อกีครัง้ 
o ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของผล SAR และ CAR  

o กดสง่รำยงำน (ตอ้งกดสง่รำยงำนภำยหลงักำรประเมนิของ
กรรมกำรเสร็จสิน้) 

 

เมนูค ำสัง่เครือ่งหมำยทีใ่ชบ้อ่ย ๆ ในระบบ CHE QA Online  

2.1 เครือ่งหมำย Drop-down ( ) เพือ่ใหเ้ลอืกตวัเลอืก เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกแลว้ ใหด้ ำเนนิกำรในหวัขอ้นัน้ ๆ  
หรอืกำรเลอืก/ ก ำหนดแถบส ี(สสีม้) เพือ่ใหเ้ลอืกตวัเลอืก เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกแลว้ ใหด้ ำเนนิกำรในหวัขอ้นัน้ ๆ 
2.2 ปุ่ มค ำสัง่ Edit New Delete ทกุครัง้ทีม่กีำรแกไ้ขขอ้มลูตำ่ง ๆ ในระบบจ ำเป็นตอ้ง 
2.3 ปุ่ มค ำสัง่ เพิม่ หรอื บนัทกึ เพือ่ยนืยันควำมถกูตอ้ง และตอ้งกำรบนัทกึเขำ้ระบบ 

 

  เลอืกหลกัสตูรใชเ้กณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูรปีกำรศกึษำ ระหวำ่ง พ.ศ. 2548 หรอื พ.ศ. 2558 (ส ำหรับเกณฑ ์พ.ศ. 2558 ใหเ้ลอืกวำ่
หลกัสตูร เป็นวชิำกำร หรอืปฏบิตักิำรหรอืวชิำชพี ถำ้หลกัสตูรใชเ้กณฑปี์ พ.ศ 2548 ใหเ้ลอืกเงือ่นไขวำ่ ไมเ่ลอืก) เลอืกสถำนะของหลกัสตูร 
ใหม ่หรอื ปรับปรงุ ปี พ.ศ ใด 

กดยนืยันเครือ่งหมำย/เมนู Update (กรณีตอ้งกำรบนัทกึเขำ้ระบบ)/ Cancel (กรณีไมต่อ้งกำรบนัทกึเขำ้ระบบ) ทกุครัง้  

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลท ัว่ไป 

 อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร: 

More Info*  
 ขอ้มลูสว่นแรก ประวตัื
กำรศกึษำสงูสดุ/ 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร/ 
ประสบกำรณ์กำรท ำกำร

สอน 
 ขอ้มลูสว่นที ่2 คุณสมบัติ

อำจำรยท์ีป่รกึษำ
วทิยำนพินธห์ลัก/ กำร
คน้ควำ้อสิระ 

 ขอ้มลูสว่นที ่3 ขอ้มลู
ประวตักิำรศกึษำ/ ขอ้มลู

ผลงำนวชิำกำรงำน
สรำ้งสรรค/์ จ ำนวน
บทควำมของอำจำรยท์ี่

ไดร้ับกำรอำ้งองิใน
ฐำนขอ้มลู TCI และ 

Scopus 
 

หมวดที ่2 อำจำรย ์
 อำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีม่วีฒุปิรญิญำเอก (นับ
จ ำนวนตำมหัว)* 

 อำจำรยท์ีม่ตี ำแหน่งทำงวชิำกำร (นับจ ำนวนตำม
หัว)* 

 อำจำรยผ์ลงำนวชิำกำร/งำนสรำ้งสรรค ์(นับชิน้งำน 
ถำ้ท ำรว่มกันอยูใ่นหลักสตูรเดยีวกันนับ 1 ช ิน้ แตถ่ำ้
อยูค่นละหลักสตูรนับไดท้ัง้ 2 หลักสตูร) ** 

(การปรบัแกไ้ขขอ้มลู Input ในหมวดที ่2) *** 
 

หมวดที ่3 นักศกึษำและบณัฑติ 

 ขอ้มลูนักศกึษำ * 
 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ** 
 คณุภำพบณัฑติตำมกรอบมำตรฐำนคณุวฒุ ิ 

- จ ำนวนบณัฑติทีไ่ดร้ับกำรประเมนิทัง้หมด *** 
- จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำ 
ทัง้หมด *** 

 ขอ้มลูภำวะกำรมงีำนท ำของบณัฑติ **** 
 ผลงำนของนักศกึษำและผูส้ ำเร็จกำรศกึษำในระดบั

ปรญิญำโท/ เอกทีไ่ดร้ับกำรตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ 
- จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ** 

 ตวับง่ชี ้2.2 (ปรญิญำโท) ผลงำนของนักศกึษำ
และผูส้ ำเร็จกำรศกึษำในระดบัปรญิญำโท/ เอกที่

หมวดที ่4 ขอ้มลูสรปุรำยวชิำ  

 ขอ้มลูรำยวชิำ * 
 สรปุผลรำยวชิำทีเ่ปิดสอน ** 

 ระดบัควำมพงึพอใจของนักศกึษำปีสดุทำ้ย/ ผูใ้ชบ้ณัฑติ *** 

* อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร 
More Info (ตอ้งกรอก
ขอ้มลูใหค้รบถว้นท ัง้ 5 
ทา่น เพราะมผีลตอ่การ
ค านวณตวับง่ชี)้ ขอ้มลู
น ำไปใชใ้นกำรประเมนิตวั
บง่ชี ้1.1 และ ตวับง่ชี ้
4.2   

 

หมำยเหต:ุ วธิกีำรกรอกขอ้มลูใน Input  
*ตรวจสอบตวัเลขวำ่ตรงกบั More Info ใน 
Input หมวดที ่1 ทีก่รอกขอ้มลูไวห้รอืไม ่เมือ่
ถกูตอ้งแลว้ใหก้ดบนัทกึ ทกุคร ัง้ (ทีม่กีาร
ปรบัแกไ้ข) 
** (1) กดทีช่ ือ่อำจำรยใ์หข้ึน้แถบสสีม้ จะ
ปรำกฏตำรำงขอ้มลูคำ่น ้ำหนักและจ ำนวนผลงำน
วชิำกำร/งำนสรำ้งสรรค ์ของอำจำรยท์ำ่นนัน้ ให ้
ตรวจสอบตวัเลขวำ่ตรงกบั More Info ใน Input 
หมวดที ่1 ทีก่รอกขอ้มลูไวห้รอืไม ่เมือ่ถกูตอ้ง
แลว้ใหก้ดบนัทกึ ทกุคร ัง้ (ทีม่กีารปรบัแกไ้ข) 
(2) ตรวจสอบจนครบทัง้ 5 คน เมือ่ครบและ
ถกูตอ้งแลว้ ใหท้ ำกำร กดบนัทกึ ภาพรวมอกี
คร ัง้ (ท าทกุคร ัง้ท ีม่กีารปรบัแกไ้ข)  
*** ตอ้งการปรบัแกไ้ขขอ้มลู Input ใน
หมวดที ่2 ใหถ้กูตอ้งหรอืตอ้งกำรแกไ้ข ตอ้ง
กลบัไปแกไ้ขที ่Input หมวดที ่1 อำจำรย์
ประจ ำหลกัสตูร ของแตล่ะทำ่นอกีครัง้ และกด 
Update ทกุคร ัง้ 
 

หมำยเหต:ุ กำรกรอกขอ้มลูใน Input 
* ขอ้มลูนักศกึษำ กรอกปีกำรศกึษำทีร่บัเขำ้ ถงึปีกำรศกึษำ
ทีต่อ้งรำยงำน หา้มกด ดงึขอ้มลูจากรายงานในปีทีผ่า่น
มา (ระบบ ERROR) 
** จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ใสปี่กำรศกึษำทีเ่ริม่ใช ้

หลกัสตูร (ฉบบัลำ่สดุ) ถงึปีกำรศกึษำทีต่อ้งรำยงำน หา้ม
กด ดงึขอ้มลูจากรายงานในปีทีผ่า่นมา (ระบบ 
ERROR) 
*** จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำจ ำนวนบณัฑติ (ปีกำรศกึษำ
ทีเ่ป็นวงรอบประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ) ใชผ้ลการประเมนิ 
Market Employer Satisfaction Survey: จ ำนวน
บณัฑติทีร่ับกำรประเมนิจำกผูใ้ชบ้ณัฑติไมน่อ้ยกวำ่ 20% 
ของบณัฑติทีส่ ำเร็จกำรศกึษำ 
**** ใชผ้ลกำรส ำรวจ AU Job Placement Survey ของ
ปีกำรศกึษำนัน้ ๆ: จ ำนวนบณัฑติผูต้อบแบบส ำรวจไมน่อ้ย
กวำ่ 70% ของบณัฑติทีส่ ำเร็จกำรศกึษำ 
***** ในกรณีทีไ่มม่ผีูส้ าเร็จการศกึษา ไมพ่จิารณา
ตวับง่ชี ้(แจง้หนว่ยงานรบัผดิชอบงานประกนัคณุภาพ
ของมหาวทิยาลยัเพือ่ตดัตวับง่ชีใ้นระบบ)  

 

หมำยเหต:ุ วธิกีำรกรอกขอ้มลูใน Input 
* เมือ่เลอืก Input ขอ้มลูรำยวชิำ  
กรณีที ่1: ระบบจะขึน้หนำ้ขอ้มลูรำยวชิำ: รหสัวชิำ รำยชือ่วชิำ ของปีกำรศกึษำที่
ผำ่นมำ ใหท้ ำกำรกดปุ่ มค ำสัง่ Edit New Delete หรอื 
กรณีท ี2: ตอ้งกำรปรับรหสัวชิำ (หำ้มซ ำ้) รำยชือ่วชิำ ใหมท่ัง้หมด กดไปหนำ้ 
Import รำยวชิำ 1. กดทีส่รำ้งไฟลร์ำยวชิำ (ระบบจะ download ไฟล ์Excel ใช ้

ไฟลน์ีเ้ทำ่นัน้ ในกำรกรอกขอ้มลู/copy และ Save file โดยเปลีย่น Save as 
type ใหเ้ป็น CSV (MS-DOS) เทำ่นัน้ 2. กลบัมำทีร่ะบบ CHE เลอืกไฟล ์ที ่
Save type เป็น CSV (MS-DOS) แลว้กด OPEN แลว้กด บนัทกึน ำเขำ้ไฟล์
รำยวชิำ) 
** เมือ่เลอืก Input สรปุผลรำยวชิำทีเ่ปิดสอน 
วธิทีี ่1 กรอกรำยกำร 
1.1 ดงึขอ้มลูตัง้ตน้จำกปีทีผ่ำ่นปี 
1.2 ไปหนำ้ Import สรปุผลรำยวชิำทีเ่ปิดสอน 1. กดปุ่ มค ำสัง่สรำ้งไฟลส์รปุผล
รำยวชิำทีเ่ปิดสอน (ระบบจะ download ไฟล ์Excel ใชไ้ฟลน์ีเ้ทำ่นัน้ ในกำร
กรอกขอ้มลู/copy และ Save file โดยเปลีย่น Save as type ใหเ้ป็น CSV (MS-
DOS) เทำ่นัน้ 2. กลบัมำทีร่ะบบ CHE เลอืกไฟล ์ที ่Save type เป็น CSV (MS-
DOS) แลว้กด OPEN แลว้กด บนัทกึน ำเขำ้ไฟลส์รปุผลรำยวชิำ) 
วธิทีี ่2 กรอกแบบ Upload/ แนบไฟลเ์อกสำร (สะดวก/งำ่ยทีส่ดุในกรณทีีม่ ี
รำยวชิำจ ำนวนมำก) โดย 1.กดทีก่รอกแบบ Upload / แนบไฟลเ์อกสำร กด 
New เพือ่กรอกขอ้มลู แลว้พมิพช์ือ่ไฟลท์ีจ่ะแนบ 
*** ระดบัควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ผีลตอ่บณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน่อ้ยกวำ่ 
3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 : ใชเ้ลม่ Market Employer Satisfaction Survey ของ
ปีกำรศกึษำนัน้ ๆ 
*** ระดบัควำมพงึพอใจของนักศกึษำปีสดุทำ้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ตีอ่คณุภำพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไมน่อ้ยกวำ่ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0: ใชเ้ลม่ A Study on 
Graduate Satisfaction with Program Quality ของบณัฑติรุน่นัน้ ๆ 

เทคนคิ 1: การเร ิม่ตน้เขา้ระบบ 
 

เทคนคิ 3: เขา้ใจการท างานของระบบ และการ

กรอกขอ้มูล  

 

เทคนคิ 2: รูจ้กัเครือ่งหมายและค าส ัง่ทีใ่ชบ้อ่ย ๆ 
 

เทคนคิ 4: การสง่ผลการประเมนิหลกัสตูร
ทีส่มบรูณ์ (ข ัน้ตอนที ่5 6 และ 7) 
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4 เทคนิคส าหรับการใช้งาน CHE QA 3D Online System ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2560 
(จากปัญหาท่ีพบบ่อยระหว่างการใช้งาน) 

เทคนิค 1: การเร่ิมต้นเข้าระบบ 

1.1 เลือกปุ่ มค ำสัง่ Edit เพ่ือปรับปรุงข้อมลูเบือ้งต้นของหลกัสตูร 
- เลือกเกณฑ์ที่ประเมิน 
- เลือกกลุม่ ISCED วำ่หลกัสตูรอยูใ่นสำขำใด 
- เลือกกำรเปิดสอนวำ่สอนในเวลำ นอกเวลำ 
-  เลือกหลกัสตูรใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลกัสตูรปีกำรศกึษำ ระหวำ่ง พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ. 2558 (ส ำหรับเกณฑ์ พ.ศ. 2558 ให้

เลือกวำ่หลกัสตูร เป็นวิชำกำร หรือปฏิบตัิกำรหรือวิชำชีพ ถ้ำหลกัสตูรใช้เกณฑ์ปี พ.ศ 2548 ให้เลือกเง่ือนไขวำ่ ไมเ่ลือก) 
- เลือกสถำนะของหลกัสตูร ใหม ่หรือ ปรับปรุง ปี พ.ศ ใด 

เม่ือเลือกครบทกุชอ่ง ให้กดปุ่ มค ำสัง่ Update เพ่ือบนัทกึข้อมลูทัง้หมด แล้วกดปุ่ มค ำสัง่ select หลกัสตูรเพ่ือด ำเนินกำรกรอกข้อมลูตอ่ไป 
 

เทคนิค 2: รู้จกัเคร่ืองหมำยและค ำสัง่ที่ใช้บอ่ย ๆ 
เมนคู ำสัง่เคร่ืองหมำยที่ใช้บอ่ย ๆ ในระบบ CHE QA Online  
2.1 เคร่ืองหมำย Drop-down ( ) เพ่ือให้เลือกตวัเลือก เม่ือผู้ ใช้เลือกแล้ว ให้ด ำเนินกำรในหวัข้อนัน้ ๆ หรือกำรเลือก/ ก ำหนดแถบสี (สส้ีม) เพ่ือให้เลือก

ตวัเลือก เม่ือผู้ ใช้เลือกแล้ว ให้ด ำเนินกำรในหวัข้อนัน้ ๆ 
2.2 ปุ่ มค ำสัง่ Edit New Delete ทกุครัง้ที่มีกำรแก้ไขข้อมลูตำ่ง ๆ ในระบบจ ำเป็นต้อง กดยืนยนัเคร่ืองหมำย/เมน ูUpdate (กรณีต้องกำรบนัทกึเข้ำระบบ)/ Cancel 

(กรณีไมต้่องกำรบนัทกึเข้ำระบบ) ทกุครัง้  
2.3 ปุ่ มค ำสัง่ เพ่ิม หรือ บนัทกึ เพ่ือยืนยนัควำมถกูต้อง และต้องกำรบนัทึกเข้ำระบบ 
 

เทคนิค 3: เข้ำใจกำรท ำงำนของระบบ และกำรกรอกข้อมลู (ขัน้ตอนท่ี 1 2 3 และ 4) 
กำรกรอกข้อมลูใน Input/ กำรประเมินตวับง่ชี ้
หมวดที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

กำรกรอกข้อมลูใน Input กำรประเมินตวับง่ชี ้
o อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูร: More Info*  

 ข้อมลูสว่นแรก ประวตืักำรศกึษำสงูสดุ/ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ ประสบกำรณ์กำร
ท ำกำรสอน 

 ข้อมลูสว่นท่ี 2 คณุสมบตัอิำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลกั/ กำรค้นคว้ำอิสระ 
 ข้อมลูสว่นท่ี 3 ข้อมลูประวตักิำรศกึษำ/ ข้อมลูผลงำนวิชำกำรงำนสร้ำงสรรค์/ 

จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมลู TCI และ Scopus 
o อำจำรย์ผู้สอน 
o สถำนท่ีจดักำรเรียนกำรสอน 

ตวับ่งชี ้1.1: กำรบริหำรจดักำรหลกัสตูรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลกัสตูรท่ีก ำหนดโดย สกอ. 

หมำยเหต:ุ กำรกรอกข้อมลูใน Input 
* อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูร More Info (ต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทัง้ 5 ทำ่น เพรำะมีผลตอ่กำรค ำนวณตวับง่ชี)้ ข้อมลูน ำไปใช้ในกำรประเมินตวับง่ชี ้1.1 และ ตวับง่ชี ้
4.2   
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หมวดที่ 2 อำจำรย์ 

กำรกรอกข้อมลูใน Input กำรประเมินตวับง่ชี ้
 o ตวับง่ชี ้4.1: กำรบริหำรและพฒันำอำจำรย์ 
o อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูรท่ีมีวฒุปิริญญำเอก * 
o อำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร *  
o อำจำรย์ผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ **  
(กำรปรับแก้ไขข้อมลู Input ในหมวดท่ี 2) *** 

o ตวับ่งชี ้4.2: คณุภำพอำจำรย์ 
 อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูรท่ีมีวฒุปิริญญำเอก (นบัจ ำนวนตำมหวั) 
 อำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร (นบัจ ำนวนตำมหวั) 
 อำจำรย์ผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ (นบัชิน้งำน ถ้ำท ำร่วมกนั

อยู่ในหลกัสตูรเดียวกนันบั 1 ชิน้ แตถ้่ำอยูค่นละหลกัสตูรนบัได้
ทัง้ 2 หลกัสตูร)  

 o ตวับ่งชี ้4.3: ผลท่ีเกิดกบัอำจำรย์ 

หมำยเหต:ุ วิธีกำรกรอกข้อมลูใน Input  
*ตรวจสอบตวัเลขวำ่ตรงกบั More Info ใน Input หมวดที่ 1 ที่กรอกข้อมลูไว้หรือไม ่เม่ือถกูต้องแล้วให้กดบนัทกึ ทกุครัง้ (ที่มีกำรปรับแก้ไข) 
** (1) กดที่ชื่ออำจำรย์ให้ขึน้แถบสส้ีม จะปรำกฏตำรำงข้อมลูคำ่น ำ้หนกัและจ ำนวนผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ ของอำจำรย์ทำ่นนัน้ (1) ตรวจสอบตวัเลขวำ่ตรงกบั 
More Info ใน Input หมวดที่ 1 ที่กรอกข้อมลูไว้หรือไม ่เม่ือถกูต้องแล้วให้กดบนัทกึ ทกุครัง้ (ที่มีกำรปรับแก้ไข) (2) ตรวจสอบจนครบทัง้ 5 คน เม่ือครบและถกูต้องแล้ว 
ให้ท ำกำร กดบนัทกึ ภำพรวมอีกครัง้ (ท ำทกุครัง้ที่มีกำรปรับแก้ไข)  
*** ต้องกำรปรับแก้ไขข้อมลู Input ในหมวดที่ 2 ให้ถกูต้องหรือต้องกำรแก้ไข ต้องกลบัไปแก้ไขที่ Input หมวดที่ 1 อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูร ของแตล่ะทำ่นอีกครัง้ และ
กด Update ทกุครัง้ 
 
หมวดที่ 3 นกัศกึษำและบณัฑิต  

กำรกรอกข้อมลูใน Input กำรประเมินตวับง่ชี ้
o ข้อมลูนกัศกึษำ * 
o จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ ** 

 

o คณุภำพบณัฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคณุวฒุ ิ 
- จ ำนวนบณัฑิตท่ีได้รับกำรประเมินทัง้หมด *** 
- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญญำ      ทัง้หมด *** 

o ตวับ่งชี ้2.1 คณุภำพบณัฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคณุวฒุ ิระดบัอดุมศกึษำ
แหง่ชำต ิ

o ข้อมลูภำวะกำรมีงำนท ำของบณัฑิต **** o ตวับ่งชี ้2.2 (ปริญญำตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

o ผลงำนของนกัศกึษำและผู้ส ำเร็จกำรศกึษำในระดบัปริญญำโท/ เอกท่ี
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ ** 

o ตวับ่งชี ้2.2 (ปริญญำโท) ผลงำนของนกัศกึษำและผู้ส ำเร็จกำรศกึษำใน
ระดบัปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพมิพ์หรือเผยแพร่ ***** 

o ตวับ่งชี ้2.2 (ปริญญำเอก) ผลงำนของนกัศกึษำและผู้ส ำเร็จกำรศกึษำใน
ระดบัปริญญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ***** 

o กำรวเิครำะห์ผลท่ีได้ o ตวับ่งชี ้3.1:กำรรับนกัศกึษำ 

o ตวับง่ชี ้3.2:กำรสง่เสริมและพฒันำนกัศกึษำ 
o ตวับง่ชี ้3.3:ผลที่เกิดกบันกัศกึษำ 

หมำยเหต:ุ กำรกรอกข้อมลูใน Input 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Frm3dKpiQ.aspx?k=3|5&o=
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* ข้อมลูนกัศกึษำ กรอกปีกำรศกึษำที่รับเข้ำ ถึงปีกำรศกึษำที่ต้องรำยงำน  
ห้ำมกด ดงึข้อมลูจำกรำยงำนในปีทีผ่่ำนมำ (ระบบERROR) 
** จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ กรอกปีกำรศกึษำที่เร่ิมใช้หลกัสตูร (ฉบบัลำ่สดุ) ถึงปีกำรศกึษำที่ต้องรำยงำน ห้ำมกด ดงึข้อมลูจำกรำยงำนในปีทีผ่่ำนมำ (ระบบ ERROR) 
*** จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศกึษำจ ำนวนบณัฑิต (ปีกำรศกึษำที่เป็นวงรอบประเมินโดยผู้ ใช้บณัฑิต) ใช้ผลกำรประเมิน Market Employer Satisfaction Survey: จ ำนวนบณัฑิตที่
รับกำรประเมินจำกผู้ ใช้บณัฑิตไมน้่อยกวำ่ 20% ของบณัฑิตที่ส ำเร็จกำรศกึษำ 
**** ใช้ผลกำรส ำรวจ AU Job Placement Survey ของปีกำรศกึษำนัน้ ๆ: จ ำนวนบณัฑิตผู้ตอบแบบส ำรวจไมน้่อยกวำ่ 70% ของบณัฑิตที่ส ำเร็จกำรศกึษำ 
***** ในกรณีที่ไมมี่ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ ไมพ่ิจำรณำตวับง่ชี ้(แจ้งหน่วยงำนรับผิดชอบงำนประกนัคณุภำพของมหำวิทยำลยั เพื่อตดัตวับง่ชีใ้นระบบ) 
 
หมวดที่ 4 ข้อมลูสรุปรำยวิชำ  

กำรกรอกข้อมลูใน Input กำรประเมินตวับง่ชี ้
o ข้อมลูรำยวิชำ * 
o ระบสุถำนะรำยวิชำ 
o สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอน ** 
o กำรวิเครำะห์รำยวิชำที่มีผลกำรเรียนไมป่กติ 
o รำยวิชำที่ไมไ่ด้เปิดสอน 
o รำยวิชำที่สอนเนือ้หำไมค่รบ 
o รำยวิชำที่มีกำรประเมินคณุภำพกำรสอน และแผนกำรปรับปรุงจำก
ผลกำรประเมิน 

o ประสิทธิผลของกลยทุธ์กำรสอน 
o กำรปฐมนิเทศอำจำรยใหม ่
o กิจกรรมกำรพฒันำวิชำชีพของอำจำรย์และบคุลำกรสำยสนบัสนนุ 
o ระดบัควำมพงึพอใจของนกัศกึษำปีสดุท้ำย/ ผู้ ใช้บณัฑิต *** 

o ตวับง่ชี ้5.1:สำระของรำยวิชำในหลกัสตูร 
o ตวับง่ชี ้5.2:กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจดักำรเรียนกำร

สอน 
o ตวับง่ชี ้5.3:กำรประเมินผู้ เรียน 
o ตวับง่ชี ้5.4:ผลกำรด ำเนินงำนหลกัสตูรตำมกรอบมำตรฐำน

คณุวฒิุระดบัอเุมศกึษำแหง่ชำติ 

หมำยเหต:ุ กำรกรอกข้อมลูใน Input 
 
หมำยเหต:ุ วิธีกำรกรอกข้อมลูใน Input 
* เม่ือเลือก Input ข้อมลูรำยวิชำ  
กรณีที่ 1: ระบบจะขึน้หน้ำข้อมลูรำยวชิำ: รหสัวิชำ รำยชื่อวิชำ ของปีกำรศกึษำที่ผำ่นมำ ให้ท ำกำร Edit New Delete หรือ 
กรณีที 2: ต้องกำรปรับรหสัวิชำ (ห้ำมซ ำ้) รำยชื่อวิชำ ใหมท่ัง้หมด       กดไปหน้ำ Import รำยวิชำ      1. กดที่สร้ำงไฟล์รำยวิชำ (ระบบจะ download ไฟล์ 
Excel ใช้ไฟล์นีเ้ทำ่นัน้ ในกำรกรอกข้อมลู/copy และ Save file โดยเปลี่ยน Save as type ให้เป็น CSV (MS-DOS) เทำ่นัน้ 2. กลบัมำที่ระบบ CHE เลือกไฟล์ 
ที่ Save type เป็น CSV (MS-DOS) แล้วกด OPEN แล้วกด บนัทกึน ำเข้ำไฟล์รำยวิชำ) 
** เม่ือเลือก Input สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอน 
วิธีที่ 1 กรอกรำยกำร 

1.1 ดงึข้อมลูตัง้ต้นจำกปีที่ผำ่นปี 
1.2 ไปหน้ำ Import สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอน 1. กดที่สร้ำงไฟล์สรุปผลรำยวชิำที่เปิดสอน (ระบบจะ download ไฟล์ Excel ใช้ไฟล์นีเ้ทำ่นัน้ ในกำร

กรอกข้อมลู/copy และ Save file โดยเปลี่ยน Save as type ให้เป็น CSV (MS-DOS) เทำ่นัน้ 2. กลบัมำที่ระบบ CHE เลือกไฟล์ ที่ Save type เป็น CSV (MS-
DOS) แล้วกด OPEN แล้วกด บนัทกึน ำเข้ำไฟล์สรุปผลรำยวิชำ) 
วิธีที่ 2 กรอกแบบ Upload/ แนบไฟล์เอกสำร (สะดวก/งำ่ยทีส่ดุในกรณีที่มีรำยวิชำจ ำนวนมำก) โดย 1.กดที่กรอกแบบ Upload / แนบไฟล์เอกสำร กด New 
เพ่ือกรอกข้อมลู แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ที่จะแนบ 
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*** ระดบัควำมพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตที่มีผลตอ่บณัฑิตใหม ่เฉลี่ยไมน้่อยกวำ่ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 : ใช้เลม่ Market Employer Satisfaction Survey ของ
ปีกำรศกึษำนัน้ ๆ 
*** ระดบัควำมพงึพอใจของนกัศกึษำปีสดุท้ำย/บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่คณุภำพหลกัสตูร เฉลี่ยไมน้่อยกวำ่ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0: ใช้เลม่ A Study on Graduate 
Satisfaction with Program Quality ของบณัฑิตรุ่นนัน้ ๆ  
 
หมวดที่ 5 กำรบริหำรหลกัสตูร 

กำรกรอกข้อมลูใน Input กำรประเมินตวับง่ชี ้
o กำรบริหำรหลกัสตูร o ตวับง่ชี ้6.1:สิ่งสนบัสนนุกำรเรียนรู้ 

 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 

กำรกรอกข้อมลูใน Input 
o ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภำพหลกัสตูรจำกผู้ประเมิน 
o สรุปกำรประเมินหลกัสตูรจำกผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ 
o สรุปกำรประเมินหลกัสตูรจำกผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

 
หมวดที่ 7 กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ่หลกัสตูร 

กำรกรอกข้อมลูใน Input 
o กำรเปลี่ยนแปลงภำยใน/นอก สถำบนั (ถ้ำมี) ที่มีผลกระทบตอ่หลกัสตูรในชว่ง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

 
หมวดที่ 8 แผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือพฒันำหลกัสตูร 

กำรกรอกข้อมลูใน Input 
o บนัทกึแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
o ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนและข้อเสนอแนะในกำรพฒันำหลกัสตูร 

 

เทคนิค 4: กำรสง่ผลกำรประเมินหลกัสตูรที่สมบรูณ์ (ขัน้ตอนท่ี 5 6 และ 7) 

 รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) (โดยหลกัสตูรเสร็จสมบรูณ์) 
ห้ำมกด ปุ่ ม สง่รำยงำน (ต้องกดสง่ภำยหลงักำรประเมินของกรรมกำรเสร็จสิน้) 

 ประเมินหลกัสตูร (โดยกรรมกำร) ใช้รหสักรรมกำร 

 สง่ผลกำรประเมินหลกัสตูร (CAR) (เลขำกรรมกำร) ใช้รหสักรรมกำร 

 ยืนยนัผลกำรประเมิน (โดยรหสัหลกัสตูร) อีกครัง้ 
o ตรวจสอบควำมถกูต้องของผล SAR และ CAR  
o กดสง่รำยงำน (ต้องกดสง่รำยงำนภำยหลงักำรประเมินของกรรมกำรเสร็จสิน้) 
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ส ำนกัรองอธิกำรบดีฝ่ำยนโยบำย แผนและกำรประกนัคณุภำพ 

สงิหำคม 2561 


