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การแลกเปล่ียนเรียนรู้ KNOWLEDGE SHARING (KM): 4 เทคนิค ส าหรับการใช้งาน CHE QA 3D 

Online System ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุงครัง้ที ่2) 

 
  ส ำนกังำนรองอธิกำรบดี นโยบำย แผน และกำรประกนัคณุภำพ  

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

หลักการและเหตุผล  

มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั ไดน้ ำระบบฐำนขอ้มลูดำ้นกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ (CHE QA 3D Online) ระดบัอดุมศกึษำ 
(สกอ.) มำใชเ้พื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บั หลกัสตูร คณะ และ สถำบนั ในกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำดงันี  ้

1) เพื่อจดัเก็บขอ้มลูพืน้ฐำน Common Data Set (CDS) ภำยในสถำบนั 
2) เพื่อน ำเขำ้ขอ้มลูผำ่นระบบออนไลน ์CHE QA 3D Online  http://www.cheqa.mua.go.th ครบทัง้ 3 ระดบั (หลกัสตูร คณะ 

และ สถำบนั) และมีระบบฐำนขอ้มลูกลำงดำ้นประกนัคณุภำพ 
3) เพื่อจดัท ำรำยงำนดำ้นกำรประเมนิคณุภำพภำยในท่ีสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนใ์นดำ้นกำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผนงำน 

และสง่เสรมิคณุภำพในดำ้นตำ่ง ๆ โดยเริม่น ำระบบมำใชต้ัง้แตปี่กำรศกึษำ 2557-2562  
โดยในทกุปีที่ผำ่นมำนัน้ผูใ้ชง้ำนพบปัญหำกำรใชง้ำนของระบบฐำนขอ้มลูดงักลำ่วบอ่ยครัง้เช่น 

1) ระบบยงัมีปัญหำกำรใชง้ำนท่ียงัไมเ่สถียร โดยมีกำรพฒันำ และแกไ้ข เกือบตลอดเวลำ 
2) ควำมซบัซอ้นของระบบในกำรน ำเขำ้ขอ้มลู รวมถงึขัน้ตอนและวิธีในกำรใชง้ำน  
3) ควำมเช่ือมโยงของขอ้มลูที่ตอ้งสอดคลอ้งกนัในกำรบนัทกึผล กำรคิดค ำนวณ กำรออกรำยงำนตำ่ง ๆ และผลกำร
ประเมินของคณะกรรมกำรท่ีตรวจผำ่นระบบออนไลน ์(CHE QA 3D Online)  

                                                                                                          
            โดยถำ้ผูใ้ชง้ำนมคีวำมเขำ้ใจระบบ หรอืกำรใชโ้ปรแกรมไดใ้นระดบัหนึง่ จะสำมำรถช่วยอ ำนวยควำมสะดวกโดยไมต่อ้ง
ใชก้ระดำษแบบฟอรม์ตำ่ง ๆ อยำ่งที่ผำ่นมำ ชว่ยลดปรมิำณกระดำษ รกัษำสิง่แวดลอ้ม โดยระบบจะท ำกำรค ำนวณ และ
ประเมินผลในแตล่ะตวับง่ชีใ้หแ้ลว้เสรจ็ โดยระบบจะแสดงรำยงำนใหอ้ยำ่งถกูตอ้งและรวดเรว็ โดยไมต่อ้งค ำนวณดว้ยเครือ่งคดิ
เลขใหยุ้ง่ยำกสบัสน ทัง้นีท้ำงส ำนกัรองอธิกำรบดีฝ่ำย นโยบำย แผน และกำรประกนัคณุภำพ จึงไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูพ้ฒันำ
ระบบโดยตรงเรือ่ง 4 เทคนคิกำรใชง้ำน CHE QA 3D Online System ระดบัหลกัสตูรขึน้ เพื่อกำรใชง้ำนท่ีถกูตอ้ง รวดเรว็ และ
สำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกระบบ CHE QA 3D Online ไดอ้ยำ่งรำบรืน่ และมีประสทิธิภำพสงูสดุ   

ส ำหรบัปีกำรศกึษำ 2562 ส  ำนกัรองอธิกำรบดีฝ่ำย นโยบำย แผน และกำรประกนัคณุภำพ ด ำเนินกำรทบทวนและปรบั
องคค์วำมรูป้ระจ ำปีกำรศกึษำ 2561 เรือ่ง 4 เทคนิคกำรใชง้ำน CHE QA 3D Online System (ปรบัปรุงครัง้ที่ 2) เพื่อกำรใชง้ำนท่ี
ถกูตอ้ง รวดเรว็ และสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกระบบ CHE QA 3D Online ไดอ้ยำ่งเตม็ประสทิธิภำพและเกิดประสทิธิผลสงูสดุ
มำกขึน้ โดยก ำหนดกิจกรรมปรบัองคค์วำมรูข้องส ำนกัก่อนน ำไปใชจ้รงิ เช่น ขัน้ตอนกำรใชง้ำน/ภำษำ/ประโยค/สทีี่ใชใ้นผงั
เสน้ทำงกำรท ำงำนของโปรแกรมเพื่อใหผู้อ้ำ่นเขำ้ใจง่ำยขึน้และน ำไปใชง้ำนได ้ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อช่วยสนบัสนนุใหก้ำรด ำเนินงำนกำรประเมินคณุภำพผ่ำนระบบ CHE QA 3D Online เป็นไปอย่ำงรำบรื่น และมี
ประสทิธิภำพ 

2. เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนในระดบัหลกัสตูรไดเ้รยีนรูเ้ทคนิคในกำรใชร้ะบบ CHE QA 3D Online ในระดบัท่ีดีขึน้  
3. เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูใ้ชง้ำน 

http://www.cheqa.mua.go.th/
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ระยะเวลา  1 สงิหำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2563 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

1. ส ำนักฯ จัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีกำรศึกษำ 2562 เรื่อง “4 เทคนิคกำรใช้งำน CHE QA 3D Online 
System ระดับหลักสูตร” 6 กิจกรรม (เอกสำรอ้ำงอิง 2.7.1: แผนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ส ำนักงำนนโยบำย แผน และกำร
ประกันคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2562) ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1: ปรับเนื้อหำองค์ควำมรู้ตำมข้อเสนอแนะและผลกำรประเมินของกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้
จริง  

กิจกรรมที่ 2: น ำองค์ควำมรู้ไปใช้จริงกับอำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรน ำข้อมูลเข้ำระบบ CHE QA 3D 
Online System 

กิจกรรมที่ 3: ประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้  
กิจกรรมที่ 4: ปรับปรุงแผนกำรจัดกำรควำมรู้  
กิจกรรมที่ 5: น ำเสนอผลกำรจัดกำรควำมรู้ต่อผู้บริหำรส ำนักฯ และคณะกรรมกำร AU KM Team  
กิจกรรมที่ 6: เผยแพร่กำรจัดกำรควำมรู้บนเว็บไซต์ http://oppqa.au.edu    

 

2. ส ำนักฯ ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ปีกำรศึกษำ 2562 ตำมรำยละเอียดดังนี้  
 การด าเนินการของส านักฯ 

ก ำหนดผู้รับผิดชอบปรับเนื้อหำองค์ควำมรู้ 
 ด ำเนินกำรปรับเนื้อหำองค์ควำมรู้ตำมข้อเสนอแนะและผลกำรประเมิน ดังนี้  

1) ปรับสีและขนำดของเส้นท่ีเชื่อมโยงระหว่ำงข้ันตอน 
2) เพิ่มค ำสั่ง เช่น คลิกขวำ กำรใช้แป้น ctrl  

 ส ำนักฯ ด ำเนินกำรในกิจกรรมที่ 6 กำรเผยแพร่ กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ที่ได้ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ปี
กำรศึกษำ 2562 บนเว็บไซต์ http://oppqa.au.edu เพื่อเผยแพร่ให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรน ำไปใช้
ส ำหรับกำรลงข้อมูลในระบบ CHE QA 3D Online System 

 กิจกรรมที่ 2-5 ส ำนักฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกมหำวิทยำลัยปรับเปลี่ยนระยะเวลำกำรด ำเนินกำร ปี
กำรศึกษำ 2562 (1 สิงหำคม 2562 – 31 พฤษภำคม 2563) ท ำให้คณะน ำข้อมูลลง CHE QA 3D 
Online System ต้องด ำเนินกำรภำยใน 15 กรกฎำคม 2563 ซึ่งเวลำดังกล่ำวอยู่ในปีกำรศึกษำ 2563 
 

 การด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย 
 ส ำนักฯ ด ำเนินกำรต่อเนื่องในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้บนเว็บไซต์เพื่อเรียนรู้ภำยในองค์กร ปีกำรศึกษำ 2561 
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 4 เรื่อง สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้ง หมด 7 เรื่อง (เอกสำรอ้ำงอิง 2.7.2: สรุปโครงกำรส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้) ได้แก่  

1) Learning, Teaching and Researching Through Digital Transformation  
2) Knowledge Management Plan 2018  
3) Importance of continuous (Lifelong) Learning  
4) VMS is Developing Classrooms that Support Active Learning  
5) เทคนิคกำรติดตั้ง Proxy ส ำหรับกำรใช้งำนฐำนข้อมูลออนไลน์นอกเครือข่ำยมหำวิทยำลัย   
6) กำรใช้ Google Backup and Sync เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรส ำรองไฟล์  

http://oppqa.au.edu/
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7) กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ  
 
 
 

ความเชื่อมโยงระบบ CHE QA 3D Online ระดับหลักสูตร  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รายงานผลการประเมินตนเอง        (SAR) 
(โดยหลักสูตรเสร็จสมบรูณ์) 

ห้ามกด[ปุ่ม] ส่งรำยงำน (ต้องกดส่งภำยหลงั 
           กำรประเมินของกรรมกำรเสร็จสิน้) 
  

ส่งผลการประเมินหลักสตูร (CAR) 
(เลขากรรมการ) ใช้รหัสกรรมการ 
 

o ตัวบ่งชี้ 1.1: กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำม

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 

 

ประเมินหลักสูตร 
(โดยกรรมการ)  
ใช้รหัสกรรมการ 

 

  ประเมินตัวบ่งช้ี       

     (หลักสูตร) 

กรอกข้อมูล Input 
(หลักสูตร) 

 

หมวด 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

o อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
o อำจำรย์ผู้สอน 
o สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

หมวด 2 

อำจำรย์ 

o อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญำเอก 

o อำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

o อำจำรย์ผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ 

หมวด 3 

นักศึกษำ

และบัณฑิต 

o ข้อมูลนักศึกษำ 
o จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
o คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
o ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
o กำรวิเครำะห์ผลที่ได้ 

หมวด 4 
ข้อมูลสรุป
รำยวิชำ 

o ข้อมูลรำยวิชำ 

o ระบุสถำนะรำยวิชำ 

o สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอน 

o กำรวิเครำะห์รำยวิชำที่มีผลกำรเรียนไม่ปกติ 

o รำยวิชำที่ไม่ได้เปิดสอน 

o รำยวิชำที่สอนเนื้อหำไม่ครบ 

o รำยวิชำที่มีกำรประเมินคุณภำพกำรสอน และแผนกำร

ปรับปรุงจำกผลกำรประเมิน 

o ประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรสอน 

o กำรปฐมนิเทศอำจำรยใหม่ 

o กิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์และบุคลำกร

สำยสนับสนุน 

o ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/ผู้ใช้บัณฑิต 

 
หมวด 5 

กำรบริหำรหลักสูตร 

o กำรบริหำรหลักสูตร 

 

หมวด 6 

ข้อคิดเห็น 

o ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพหลักสูตร

จำกผู้ประเมิน 

o สรุปกำรประเมินหลักสูตรจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

o สรุปกำรประเมินหลักสูตรจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

หมวด 7 
กำรเปลี่ยนแปลงที่มี

ผลกระทบต่อหลักสูตร 

o กำรเปลี่ยนแปลงภำยใน/นอก สถำบัน (ถ้ำ

มี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่

ผ่ำนมำ  

หมวด 8 แผนกำร

ด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำ

หลักสูตร 

o บันทึกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
o ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำม

แผนและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ
หลักสูตร 

o ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

o ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำ 
หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

o ตัวบ่งชี้ 3.1:กำรรับนักศึกษำ 
o ตัวบ่งชี้ 3.2:กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
o ตัวบ่งชี้ 3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 

 

o ตัวบ่งชี้ 4.1:กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
o ตัวบ่งชี้ 4.2:คุณภำพอำจำรย์ 
o ตัวบ่งชี้ 4.3:ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 

 

o ตัวบ่งชี้ 5.1:สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
o ตัวบ่งชี้ 5.2:กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 
o ตัวบ่งชี้ 5.3:กำรประเมินผู้เรียน 
o ตัวบ่งชี้ 5.4:ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุเมศึกษำแห่งชำติ 

 

o ตัวบ่งชี้ 6.1:สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

หมวด 
 

หมายเหต:ุ Admin ระดับคณะเป็นผูอ้อก Username &  

                    Password ใหก้ับระดับ 

 หลกัสตูร เพือ่บันทกึรายงาน 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 วา่หลักสตูรอยูใ่นสาขาใด 
 เลอืกการเปิดสอนวา่สอนในเวลา นอกเวลา 

 
 
 
 

 เมือ่เลอืกครบทกุชอ่ง ใหก้ด Update เพือ่บันทกึขอ้มลูทัง้หมด แลว้กด select หลักสตูรเพือ่ด าเนนิการกรอกขอ้มลูตอ่ไป 
 

 รายงานผลการประเมนิตนเอง (SAR) (โดยหลกัสตูรเสร็จ
สมบรูณ)์ 

หา้มกด ปุ่ ม สง่รายงาน (ตอ้งกดสง่ภายหลงัการประเมนิของ
กรรมการเสร็จสิน้) 

 ประเมนิหลกัสตูร (โดยกรรมการ) ใชร้หสักรรมการ 
 สง่ผลการประเมนิหลกัสตูร (CAR) (เลขากรรมการ) ใชร้หสั
กรรมการ 

 ยนืยันผลการประเมนิ (โดยรหสัหลกัสตูร) อกีครัง้ 

o ตรวจสอบความถกูตอ้งของผล SAR และ CAR  

o กดสง่รายงาน (ตอ้งกดสง่รายงานภายหลงัการประเมนิของ
กรรมการเสร็จสิน้) 

 

เมนูค าสัง่เครือ่งหมายทีใ่ชบ้อ่ย ๆ ในระบบ CHE QA Online  
2.1 เครือ่งหมาย Drop-down ( ) เพือ่ใหเ้ลอืกตวัเลอืก เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกแลว้ ใหด้ าเนนิการในหวัขอ้นัน้ ๆ  
หรอืการเลอืก/ ก าหนดแถบส ี(สสีม้) เพือ่ใหเ้ลอืกตวัเลอืก เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกแลว้ ใหด้ าเนนิการในหวัขอ้นัน้ ๆ 
2.2 ปุ่ มค าสัง่ Edit New Delete ทกุครัง้ทีม่กีารแกไ้ขขอ้มลูตา่ง ๆ ในระบบจ าเป็นตอ้ง 
2.3 ปุ่ มค าสัง่ เพิม่ หรอื บนัทกึ เพือ่ยนืยันความถกูตอ้ง และตอ้งการบนัทกึเขา้ระบบ 

 

  เลอืกหลกัสตูรใชเ้กณฑม์าตรฐานหลกัสตูรปีการศกึษา ระหวา่ง พ.ศ. 2548 หรอื พ.ศ. 2558 (ส าหรับเกณฑ ์พ.ศ. 2558 ใหเ้ลอืกวา่
หลกัสตูร เป็นวชิาการ หรอืปฏบิตักิารหรอืวชิาชพี ถา้หลกัสตูรใชเ้กณฑปี์ พ.ศ 2548 ใหเ้ลอืกเงือ่นไขวา่ ไมเ่ลอืก) เลอืกสถานะของหลกัสตูร 
ใหม ่หรอื ปรับปรงุ ปี พ.ศ ใด 

กดยนืยันเครือ่งหมาย/เมนู Update (กรณีตอ้งการบนัทกึเขา้ระบบ)/ Cancel (กรณีไมต่อ้งการบนัทกึเขา้ระบบ) ทกุครัง้  

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลท ัว่ไป 
 อาจารยป์ระจ า

หลกัสตูร: 
More Info*  
 ขอ้มลูสว่นแรก ประวตัื

การศกึษาสงูสดุ/ 
ต าแหน่งทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์การท าการ
สอน 

 ขอ้มลูสว่นที ่2 คุณสมบัติ

อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานพินธห์ลัก/ การ

คน้ควา้อสิระ 
 ขอ้มลูสว่นที ่3 ขอ้มลู
ประวตักิารศกึษา/ ขอ้มลู

ผลงานวชิาการงาน
สรา้งสรรค/์ จ านวน

บทความของอาจารยท์ี่
ไดร้ับการอา้งองิใน

ฐานขอ้มลู TCI และ 
Scopus 
 

หมวดที ่2 อาจารย ์
 อาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก (นับ

จ านวนตามหัว)* 
 อาจารยท์ีม่ตี าแหน่งทางวชิาการ (นับจ านวนตาม
หัว)* 

 อาจารยผ์ลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์(นับชิน้งาน 
ถา้ท ารว่มกันอยูใ่นหลักสตูรเดยีวกันนับ 1 ช ิน้ แตถ่า้

อยูค่นละหลักสตูรนับไดท้ัง้ 2 หลักสตูร) ** 
(การปรบัแกไ้ขขอ้มลู Input ในหมวดที ่2) *** 

 

หมวดที ่3 นักศกึษาและบณัฑติ 
 ขอ้มลูนักศกึษา * 
 จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษา ** 
 คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ 

- จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้ับการประเมนิทัง้หมด *** 
- จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญา 
ทัง้หมด *** 

 ขอ้มลูภาวะการมงีานท าของบณัฑติ **** 
 ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดบั

ปรญิญาโท/ เอกทีไ่ดร้ับการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ 
- จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษา ** 

 ตวับง่ชี ้2.2 (ปรญิญาโท) ผลงานของนักศกึษา
และผูส้ าเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาโท/ เอกที่

หมวดที ่4 ขอ้มลูสรปุรายวชิา  
 ขอ้มลูรายวชิา * 
 สรปุผลรายวชิาทีเ่ปิดสอน ** 

 ระดบัความพงึพอใจของนักศกึษาปีสดุทา้ย/ ผูใ้ชบ้ณัฑติ *** 

* อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
More Info (ตอ้งกรอก
ขอ้มลูใหค้รบถว้นท ัง้ 5 
ทา่น เพราะมผีลตอ่การ
ค านวณตวับง่ชี)้ ขอ้มลู
น าไปใชใ้นการประเมนิตวั
บง่ชี ้1.1 และ ตวับง่ชี ้
4.2   

 

หมายเหต:ุ วธิกีารกรอกขอ้มลูใน Input  
*ตรวจสอบตวัเลขวา่ตรงกบั More Info ใน 
Input หมวดที ่1 ทีก่รอกขอ้มลูไวห้รอืไม ่เมือ่
ถกูตอ้งแลว้ใหก้ดบนัทกึ ทกุคร ัง้ (ทีม่กีาร
ปรบัแกไ้ข) 
** (1) กดทีช่ ือ่อาจารยใ์หข้ึน้แถบสสีม้ จะ
ปรากฏตารางขอ้มลูคา่น ้าหนักและจ านวนผลงาน
วชิาการ/งานสรา้งสรรค ์ของอาจารยท์า่นนัน้ ให ้
ตรวจสอบตวัเลขวา่ตรงกบั More Info ใน Input 
หมวดที ่1 ทีก่รอกขอ้มลูไวห้รอืไม ่เมือ่ถกูตอ้ง
แลว้ใหก้ดบนัทกึ ทกุคร ัง้ (ทีม่กีารปรบัแกไ้ข) 
(2) ตรวจสอบจนครบทัง้ 5 คน เมือ่ครบและ
ถกูตอ้งแลว้ ใหท้ าการ กดบนัทกึ ภาพรวมอกี
คร ัง้ (ท าทกุคร ัง้ท ีม่กีารปรบัแกไ้ข)  
*** ตอ้งการปรบัแกไ้ขขอ้มลู Input ใน
หมวดที ่2 ใหถ้กูตอ้งหรอืตอ้งการแกไ้ข ตอ้ง
กลบัไปแกไ้ขที ่Input หมวดที ่1 อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร ของแตล่ะทา่นอกีครัง้ และกด 
Update ทกุคร ัง้ 
 

หมายเหต:ุ การกรอกขอ้มลูใน Input 
* ขอ้มลูนักศกึษา กรอกปีการศกึษาทีร่บัเขา้ ถงึปีการศกึษา
ทีต่อ้งรายงาน หา้มกด ดงึขอ้มลูจากรายงานในปีทีผ่า่น
มา (ระบบ ERROR) 
** จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษา ใสปี่การศกึษาทีเ่ริม่ใช ้

หลกัสตูร (ฉบบัลา่สดุ) ถงึปีการศกึษาทีต่อ้งรายงาน หา้ม
กด ดงึขอ้มลูจากรายงานในปีทีผ่า่นมา (ระบบ 
ERROR) 
*** จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาจ านวนบณัฑติ (ปีการศกึษา
ทีเ่ป็นวงรอบประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ) ใชผ้ลการประเมนิ 
Market Employer Satisfaction Survey: จ านวน
บณัฑติทีร่ับการประเมนิจากผูใ้ชบ้ณัฑติไมน่อ้ยกวา่ 20% 
ของบณัฑติทีส่ าเร็จการศกึษา 
**** ใชผ้ลการส ารวจ AU Job Placement Survey ของ
ปีการศกึษานัน้ ๆ: จ านวนบณัฑติผูต้อบแบบส ารวจไมน่อ้ย
กวา่ 70% ของบณัฑติทีส่ าเร็จการศกึษา 
***** ในกรณีทีไ่มม่ผีูส้ าเร็จการศกึษา ไมพ่จิารณา
ตวับง่ชี ้(แจง้หนว่ยงานรบัผดิชอบงานประกนัคณุภาพ
ของมหาวทิยาลยัเพือ่ตดัตวับง่ชีใ้นระบบ)  

 

หมายเหต:ุ วธิกีารกรอกขอ้มลูใน Input 
* เมือ่เลอืก Input ขอ้มลูรายวชิา  
กรณีที ่1: ระบบจะขึน้หนา้ขอ้มลูรายวชิา: รหสัวชิา รายชือ่วชิา ของปีการศกึษาที่
ผา่นมา ใหท้ าการกดปุ่ มค าสัง่ Edit New Delete หรอื 
กรณีท ี2: ตอ้งการปรับรหสัวชิา (หา้มซ า้) รายชือ่วชิา ใหมท่ัง้หมด กดไปหนา้ 
Import รายวชิา 1. กดทีส่รา้งไฟลร์ายวชิา (ระบบจะ download ไฟล ์Excel ใช ้

ไฟลน์ีเ้ทา่นัน้ ในการกรอกขอ้มลู/copy และ Save file โดยเปลีย่น Save as 
type ใหเ้ป็น CSV (MS-DOS) เทา่นัน้ 2. กลบัมาทีร่ะบบ CHE เลอืกไฟล ์ที ่
Save type เป็น CSV (MS-DOS) แลว้กด OPEN แลว้กด บนัทกึน าเขา้ไฟล์
รายวชิา) 
** เมือ่เลอืก Input สรปุผลรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
วธิทีี ่1 กรอกรายการ 
1.1 ดงึขอ้มลูตัง้ตน้จากปีทีผ่า่นปี 
1.2 ไปหนา้ Import สรปุผลรายวชิาทีเ่ปิดสอน 1. กดปุ่ มค าสัง่สรา้งไฟลส์รปุผล
รายวชิาทีเ่ปิดสอน (ระบบจะ download ไฟล ์Excel ใชไ้ฟลน์ีเ้ทา่นัน้ ในการ
กรอกขอ้มลู/copy และ Save file โดยเปลีย่น Save as type ใหเ้ป็น CSV (MS-
DOS) เทา่นัน้ 2. กลบัมาทีร่ะบบ CHE เลอืกไฟล ์ที ่Save type เป็น CSV (MS-
DOS) แลว้กด OPEN แลว้กด บนัทกึน าเขา้ไฟลส์รปุผลรายวชิา) 
วธิทีี ่2 กรอกแบบ Upload/ แนบไฟลเ์อกสาร (สะดวก/งา่ยทีส่ดุในกรณทีีม่ ี
รายวชิาจ านวนมาก) โดย 1.กดทีก่รอกแบบ Upload / แนบไฟลเ์อกสาร กด 
New เพือ่กรอกขอ้มลู แลว้พมิพช์ือ่ไฟลท์ีจ่ะแนบ 
*** ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ผีลตอ่บณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 : ใชเ้ลม่ Market Employer Satisfaction Survey ของ
ปีการศกึษานัน้ ๆ 
*** ระดบัความพงึพอใจของนักศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ตีอ่คณุภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 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 2562 
(จากปัญหาทีพ่บบ่อยระหว่างการใช้งาน) 

เทคนคิ 1: การเริ่มตน้เขา้ระบบ 

1.1 เลอืกปุ่ มค ำสั่ง Edit เพื่อปรบัปรุงขอ้มลูเบือ้งตน้ของหลกัสตูร 
- เลอืกเกณฑท์ี่ประเมิน 
- เลอืกกลุม่ ISCED วำ่หลกัสตูรอยูใ่นสำขำใด 
- เลอืกกำรเปิดสอนวำ่สอนในเวลำ นอกเวลำ 
-  เลอืกหลกัสตูรใชเ้กณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูรปีกำรศกึษำ ระหวำ่ง พ.ศ. 2548 หรอื พ.ศ. 2558 (ส ำหรบั

เกณฑ ์พ.ศ. 2558 ใหเ้ลอืกวำ่หลกัสตูร เป็นวิชำกำร หรอืปฏิบตัิกำรหรอืวิชำชีพ ถำ้หลกัสตูรใชเ้กณฑปี์ พ.ศ 
2548 ใหเ้ลอืกเง่ือนไขวำ่ ไมเ่ลอืก) 

- เลอืกสถำนะของหลกัสตูร ใหม ่หรอื ปรบัปรุง ปี พ.ศ ใด 
เมื่อเลอืกครบทกุช่อง ใหก้ดปุ่ มค ำสั่ง Update เพื่อบนัทกึขอ้มลูทัง้หมด แลว้กดปุ่ มค ำสั่ง select หลกัสตูรเพื่อด ำเนินกำร
กรอกขอ้มลูตอ่ไป 
 

เทคนิค 2: รูจ้กัเครือ่งหมำยและค ำสั่งที่ใชบ้อ่ย ๆ 

เมนคู  ำสั่งเครือ่งหมำยทีใ่ชบ้อ่ย ๆ ในระบบ CHE QA Online  
2.1 เครือ่งหมำย Drop-down ( ) เพื่อใหเ้ลอืกตวัเลอืก เมื่อผูใ้ชเ้ลอืกแลว้ ใหด้  ำเนินกำรในหวัขอ้นัน้ ๆ หรอืกำรเลอืก/ ก ำหนดแถบ

ส ี(สสีม้) เพื่อใหเ้ลอืกตวัเลอืก เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกแลว้ ใหด้  ำเนินกำรในหวัขอ้นัน้ ๆ 
2.2 ปุ่ มค ำสั่ง Edit New Delete ทกุครัง้ที่มีกำรแกไ้ขขอ้มลูตำ่ง ๆ ในระบบจ ำเป็นตอ้ง กดยืนยนัเครือ่งหมำย/เมน ูUpdate (กรณีตอ้งกำร

บนัทกึเขำ้ระบบ)/ Cancel (กรณีไมต่อ้งกำรบนัทกึเขำ้ระบบ) ทกุครัง้  
2.3 ปุ่ มค ำสั่ง เพิ่ม หรอื บนัทกึ เพื่อยนืยนัควำมถกูตอ้ง และตอ้งกำรบนัทกึเขำ้ระบบ 
 
เทคนิค 3: เขำ้ใจกำรท ำงำนของระบบ และกำรกรอกขอ้มลู (ขัน้ตอนท่ี 1 2 3 และ 4) 

กำรกรอกขอ้มลูใน Input/ กำรประเมินตวับง่ชี ้
หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

การกรอกข้อมูลใน Input การประเมินตวับ่งชี ้
o อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร: More Info*  

 ขอ้มลูสว่นแรก ประวตักืำรศกึษำสงูสดุ/ ต ำแหนง่ทำงวิชำกำร/ 
ประสบกำรณก์ำรท ำกำรสอน 

 ขอ้มลูสว่นท่ี 2 คณุสมบตัิอำจำรยท์ี่ปรกึษำวิทยำนิพนธห์ลกั/ 
กำรคน้ควำ้อิสระ 

ตวับง่ชี ้1.1: กำรบรหิำรจดักำรหลกัสตูรตำม
เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูรที่ก ำหนดโดย สกอ. 
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 ขอ้มลูสว่นท่ี 3 ขอ้มลูประวตักิำรศกึษำ/ ขอ้มลูผลงำนวชิำกำร
งำนสรำ้งสรรค/์ จ ำนวนบทควำมของอำจำรยท์ี่ไดร้บักำรอำ้งอิง
ในฐำนขอ้มลู TCI และ Scopus 

o อำจำรยผ์ูส้อน 
o สถำนท่ีจดักำรเรยีนกำรสอน 
หมำยเหต:ุ กำรกรอกขอ้มลูใน Input 
* อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร More Info (ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทัง้ 5 ทำ่น เพรำะมีผลตอ่กำรค ำนวณตวับง่ชี)้ ขอ้มลูน ำไปใชใ้นกำร
ประเมินตวับง่ชี ้1.1 และ ตวับง่ชี ้4.2   

 
 

 
 

หมวดที่ 2 อำจำรย ์
การกรอกข้อมูลใน Input การประเมินตวับ่งชี ้

 o ตวับง่ชี ้4.1: กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย ์
o อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรที่มีวฒุิปรญิญำเอก * 
o อำจำรยท์ี่มีต  ำแหนง่ทำงวิชำกำร *  
o อำจำรยผ์ลงำนวิชำกำร/งำนสรำ้งสรรค ์**  
(กำรปรบัแกไ้ขขอ้มลู Input ในหมวดที่ 2) *** 

o ตวับง่ชี ้4.2: คณุภำพอำจำรย ์
 อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรที่มีวฒุิปรญิญำเอก (นบั

จ ำนวนตำมหวั) 
 อำจำรยท์ี่มีต  ำแหนง่ทำงวิชำกำร (นบัจ ำนวนตำม

หวั) 
 อำจำรยผ์ลงำนวิชำกำร/งำนสรำ้งสรรค ์(นบัชิน้งำน 

ถำ้ท ำรว่มกนัอยูใ่นหลกัสตูรเดียวกนันบั 1 ชิน้ แต่
ถำ้อยูค่นละหลกัสตูรนบัไดท้ัง้ 2 หลกัสตูร)  

 o ตวับง่ชี ้4.3: ผลที่เกิดกบัอำจำรย ์
หมำยเหต:ุ วิธีกำรกรอกขอ้มลูใน Input  
 
*ตรวจสอบตวัเลขวำ่ตรงกบั More Info ใน Input หมวดที่ 1 ที่กรอกขอ้มลูไวห้รอืไม ่เมื่อถกูตอ้งแลว้ใหก้ดบนัทกึ ทกุครัง้ (ทีม่ีกำรปรบัแกไ้ข) 
** (1) กดทีช่ื่ออำจำรยใ์หข้ึน้แถบสสีม้ จะปรำกฏตำรำงขอ้มลูคำ่น ำ้หนกัและจ ำนวนผลงำนวชิำกำร/งำนสรำ้งสรรค ์ของอำจำรยท์ำ่นนัน้ (1) 
ตรวจสอบตวัเลขวำ่ตรงกบั More Info ใน Input หมวดที่ 1 ท่ีกรอกขอ้มลูไวห้รอืไม ่เมื่อถกูตอ้งแลว้ใหก้ดบนัทกึ ทกุครัง้ (ที่มกีำรปรบัแกไ้ข) 
(2) ตรวจสอบจนครบทัง้ 5 คน เมื่อครบและถกูตอ้งแลว้ ใหท้ ำกำร กดบนัทกึ ภำพรวมอกีครัง้ (ท ำทกุครัง้ที่มกีำรปรบัแกไ้ข)  
*** ตอ้งกำรปรบัแกไ้ขขอ้มลู Input ในหมวดที่ 2 ใหถ้กูตอ้งหรอืตอ้งกำรแกไ้ข ตอ้งกลบัไปแกไ้ขที่ Input หมวดที่ 1 อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร 
ของแตล่ะทำ่นอกีครัง้ และกด Update ทกุครัง้ 
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หมวดที่ 3 นกัศกึษำและบณัฑติ  
กำรกรอกขอ้มลูใน Input กำรประเมินตวับง่ชี ้

o ขอ้มลูนกัศกึษำ * 
o จ ำนวนผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำ ** 

 

o คณุภำพบณัฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคณุวฒุิ  
- จ ำนวนบณัฑิตที่ไดร้บักำรประเมินทัง้หมด *** 
- จ ำนวนผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำ      ทัง้หมด *** 

o ตวับง่ชี ้2.1 คณุภำพบณัฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคณุวฒุิ 
ระดบัอดุมศกึษำแหง่ชำต ิ

o ขอ้มลูภำวะกำรมงีำนท ำของบณัฑิต **** o ตวับง่ชี ้2.2 (ปรญิญำตร)ี รอ้ยละของบณัฑิตปรญิญำตรทีี่
ไดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

o ผลงำนของนกัศกึษำและผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำในระดบั
ปรญิญำโท/ เอกที่ไดร้บักำรตีพมิพห์รอืเผยแพร ่ 

- จ ำนวนผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำ ** 

o ตวับง่ชี ้2.2 (ปรญิญำโท) ผลงำนของนกัศกึษำและผูส้  ำเรจ็
กำรศกึษำในระดบัปรญิญำโทท่ีไดร้บักำรตีพมิพห์รอื
เผยแพร ่***** 

o ตวับง่ชี ้2.2 (ปรญิญำเอก) ผลงำนของนกัศกึษำและ
ผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำในระดบัปรญิญำเอกที่ไดร้บักำรตีพมิพ์
หรอืเผยแพร ่***** 

o กำรวเิครำะหผ์ลที่ได ้ o ตวับง่ชี ้3.1:กำรรบันกัศกึษำ 
o ตวับง่ชี ้3.2:กำรสง่เสรมิและพฒันำนกัศกึษำ 
o ตวับง่ชี ้3.3:ผลที่เกิดกบันกัศกึษำ 

หมำยเหต:ุ กำรกรอกขอ้มลูใน Input 
* ขอ้มลูนกัศกึษำ กรอกปีกำรศกึษำที่รบัเขำ้ ถงึปีกำรศกึษำที่ตอ้งรำยงำน  
หำ้มกด ดงึขอ้มลูจำกรำยงำนในปีที่ผำ่นมำ (ระบบERROR) 
** จ ำนวนผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำ กรอกปีกำรศกึษำที่เริม่ใชห้ลกัสตูร (ฉบบัลำ่สดุ) ถึงปีกำรศกึษำที่ตอ้งรำยงำน หำ้มกด ดงึขอ้มลูจำกรำยงำนในปี
ที่ผำ่นมำ (ระบบ ERROR) 
*** จ ำนวนผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำจ ำนวนบณัฑิต (ปีกำรศกึษำที่เป็นวงรอบประเมินโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต) ใชผ้ลกำรประเมิน Market Employer 
Satisfaction Survey: จ ำนวนบณัฑิตที่รบักำรประเมินจำกผูใ้ชบ้ณัฑิตไมน่อ้ยกวำ่ 20% ของบณัฑิตที่ส  ำเรจ็กำรศกึษำ 
**** ใชผ้ลกำรส ำรวจ AU Job Placement Survey ของปีกำรศกึษำนัน้ ๆ: จ ำนวนบณัฑิตผูต้อบแบบส ำรวจไมน่อ้ยกวำ่ 70% ของบณัฑิตที่
ส  ำเรจ็กำรศกึษำ 
***** ในกรณีที่ไมม่ีผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำ ไมพ่จิำรณำตวับง่ชี ้(แจง้หนว่ยงำนรบัผิดชอบงำนประกนัคณุภำพของมหำวิทยำลยั เพื่อตดัตวับง่ชีใ้น
ระบบ) 
 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Frm3dKpiQ.aspx?k=3|5&o=
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หมวดที่ 4 ขอ้มลูสรุปรำยวชิำ  
กำรกรอกขอ้มลูใน Input กำรประเมินตวับง่ชี ้

o ขอ้มลูรำยวิชำ * 
o ระบสุถำนะรำยวิชำ 
o สรุปผลรำยวิชำทีเ่ปิดสอน ** 
o กำรวเิครำะหร์ำยวิชำที่มีผลกำรเรยีนไมป่กติ 
o รำยวชิำที่ไมไ่ดเ้ปิดสอน 
o รำยวชิำที่สอนเนือ้หำไมค่รบ 
o รำยวชิำทีม่ีกำรประเมินคณุภำพกำรสอน และแผนกำรปรบัปรุง
จำกผลกำรประเมิน 

o ประสทิธิผลของกลยทุธก์ำรสอน 
o กำรปฐมนเิทศอำจำรยใหม ่
o กิจกรรมกำรพฒันำวชิำชีพของอำจำรยแ์ละบคุลำกรสำย
สนบัสนนุ 

o ระดบัควำมพงึพอใจของนกัศกึษำปีสดุทำ้ย/ ผูใ้ชบ้ณัฑิต *** 

o ตวับง่ชี ้5.1:สำระของรำยวชิำในหลกัสตูร 
o ตวับง่ชี ้5.2:กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำร

จดักำรเรยีนกำรสอน 
o ตวับง่ชี ้5.3:กำรประเมินผูเ้รยีน 
o ตวับง่ชี ้5.4:ผลกำรด ำเนินงำนหลกัสตูรตำมกรอบ

มำตรฐำนคณุวฒุิระดบัอเุมศกึษำแหง่ชำติ 

หมำยเหต:ุ วิธีกำรกรอกขอ้มลูใน Input 
* เมื่อเลอืก Input ขอ้มลูรำยวชิำ  
กรณีที่ 1: ระบบจะขึน้หนำ้ขอ้มลูรำยวชิำ: รหสัวิชำ รำยช่ือวชิำ ของปีกำรศกึษำที่ผำ่นมำ ใหท้ ำกำร Edit New Delete หรอื 
กรณีที 2: ตอ้งกำรปรบัรหสัวิชำ (หำ้มซ ำ้) รำยช่ือวิชำ ใหมท่ัง้หมด       กดไปหนำ้ Import รำยวชิำ      1. กดที่สรำ้งไฟลร์ำยวชิำ 
(ระบบจะ download ไฟล ์Excel ใชไ้ฟลน์ีเ้ทำ่นัน้ ในกำรกรอกขอ้มลู/copy และ Save file โดยเปลีย่น Save as type ใหเ้ป็น CSV 
(MS-DOS) เทำ่นัน้ 2. กลบัมำที่ระบบ CHE เลอืกไฟล ์ท่ี Save type เป็น CSV (MS-DOS) แลว้กด OPEN แลว้กด บนัทกึน ำเขำ้ไฟล์
รำยวชิำ) 
** เมื่อเลอืก Input สรุปผลรำยวชิำที่เปิดสอน 
วิธีที่ 1 กรอกรำยกำร 

1.1 ดงึขอ้มลูตัง้ตน้จำกปีที่ผำ่นปี 
1.2 ไปหนำ้ Import สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอน 1. กดที่สรำ้งไฟลส์รุปผลรำยวิชำที่เปิดสอน (ระบบจะ download ไฟล ์

Excel ใชไ้ฟลน์ีเ้ทำ่นัน้ ในกำรกรอกขอ้มลู/copy และ Save file โดยเปลีย่น Save as type ใหเ้ป็น CSV (MS-DOS) เทำ่นัน้ 2. 
กลบัมำที่ระบบ CHE เลอืกไฟล ์ท่ี Save type เป็น CSV (MS-DOS) แลว้กด OPEN แลว้กด บนัทกึน ำเขำ้ไฟลส์รุปผลรำยวิชำ) 
วิธีที่ 2 กรอกแบบ Upload/ แนบไฟลเ์อกสำร (สะดวก/ง่ำยที่สดุในกรณีที่มีรำยวิชำจ ำนวนมำก) โดย 1.กดที่กรอกแบบ Upload / 
แนบไฟลเ์อกสำร กด New เพื่อกรอกขอ้มลู แลว้พิมพช่ื์อไฟลท์ี่จะแนบ*** ระดบัควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทีม่ีผลตอ่บณัฑิตใหม ่
เฉลีย่ไมน่อ้ยกวำ่ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 : ใชเ้ลม่ Market Employer Satisfaction Survey ของปีกำรศกึษำนัน้ ๆ 
*** ระดบัควำมพงึพอใจของนกัศกึษำปีสดุทำ้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ีตอ่คณุภำพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน่อ้ยกวำ่ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0: ใช้
เลม่ A Study on Graduate Satisfaction with Program Quality ของบณัฑิตรุน่นัน้ ๆ  
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หมวดที่ 5 กำรบรหิำรหลกัสตูร 
กำรกรอกขอ้มลูใน Input กำรประเมินตวับง่ชี ้

o กำรบรหิำรหลกัสตูร o ตวับง่ชี ้6.1:สิง่สนบัสนนุกำรเรยีนรู ้
 
หมวดที่ 6 ขอ้คิดเห็น 

กำรกรอกขอ้มลูใน Input 
o ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคณุภำพหลกัสตูรจำกผูป้ระเมนิ 
o สรุปกำรประเมินหลกัสตูรจำกผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำ 
o สรุปกำรประเมินหลกัสตูรจำกผูม้สีว่นเก่ียวขอ้ง 

 
หมวดที่ 7 กำรเปลีย่นแปลงที่มีผลกระทบตอ่หลกัสตูร 

กำรกรอกขอ้มลูใน Input 
o กำรเปลีย่นแปลงภำยใน/นอก สถำบนั (ถำ้มี) ท่ีมีผลกระทบตอ่หลกัสตูรในชว่ง 2 ปีที่ผำ่นมำ 

 
หมวดที่ 8 แผนกำรด ำเนินกำรเพือ่พฒันำหลกัสตูร 

กำรกรอกขอ้มลูใน Input 
o บนัทกึแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
o ควำมกำ้วหนำ้ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนและขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำหลกัสตูร 

 
เทคนิค 4: กำรสง่ผลกำรประเมินหลกัสตูรที่สมบรูณ ์(ขัน้ตอนท่ี 5 6 และ 7) 

 รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) (โดยหลกัสตูรเสรจ็สมบรูณ)์ 
หำ้มกด ปุ่ ม สง่รำยงำน (ตอ้งกดสง่ภำยหลงักำรประเมินของกรรมกำรเสรจ็สิน้) 

 ประเมินหลกัสตูร (โดยกรรมกำร) ใชร้หสักรรมกำร 

 สง่ผลกำรประเมินหลกัสตูร (CAR) (เลขำกรรมกำร) ใชร้หสักรรมกำร 

 ยืนยนัผลกำรประเมิน (โดยรหสัหลกัสตูร) อีกครัง้ 
o ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของผล SAR และ CAR  
o กดสง่รำยงำน (ตอ้งกดสง่รำยงำนภำยหลงักำรประเมินของกรรมกำรเสรจ็สิน้) 

 
 
 

ส ำนกัฝ่ำยนโยบำย แผนและกำรประกนัคณุภำพ 

มิถนุำยน 2563 


