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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
 
ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 
 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และการส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกแก่สถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยเริ่มใช้ระบบดังกล่าว
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ได้ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกัน
คุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
หากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล 
ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น 
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 การใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีความซับซ้อนและมี
รายละเอียดมากที่สุด ดังนั้นผู้จัดท า จึงได้จัดท าคู่มือเล่มนี้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA 3D ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้
ในการวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่น ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร สามารถน าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รองรับการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก 

2. เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการหรือผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ มากยิ่งขึ้น และน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
 
ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน มีความครอบคลุมในขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร CHE QA 3D ตั้งแต่การเข้าใช้งานในระบบ การก าหนด
ผู้ดูแลระบบ (Admin) การเพ่ิมข้อมูลพ้ืนฐานตามหมวดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน ที่
ประเมิน และเพ่ิมหรือแก้ไข การก าหนดผู้กรอกข้อมูล (Editors) ของหลักสูตร ไปจนถึงการกรอก
ข้อมูลพื้นฐานหรือการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ โดยผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบดูแลการใช้งานในระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร CHE QA 3D ซึ่งเป็นระบบที่ใช้รายงาน
ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
และเอกสารหลักฐานในระบบ ให้คณะกรรมการสามารถเข้าดูข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง โดย
ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ในส่วนของการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบและดูแลการใช้งานในระบบ 
ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นให้กับผู้เข้าใช้ในระดับหลักสูตร ตลอดจนตรวจสอบ
ข้อมูลความครบถ้วนสมบูรณ์ของการเข้าระบบเพ่ือกรอกผลประเมินฯ ของคณะกรรมการก่อนส่ง
รายงานข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร CHE QA 3D นี้ จัดท าไว้เพ่ือประกอบการใช้
งานระบบ CHE QA 3D ในปีการศึกษา 2559  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

๑. การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามรายการตรวจสอบ 
(audit checklist) และตัวบ่งชี้คุณภาพ (quality indicators) ที่ก าหนด เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
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๒. การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 

๓. การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ สมศ. รับรอง
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หมายถึง ระบบกลไกในการควบคุม 
ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตามองค์ประกอบ  6 องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
โดยตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการ

ส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต       
ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๕. ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างมีข้ันตอน ตามท่ีก าหนดและมีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายและตามระบบและกลไก 

6. ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานอย่างมีข้ันตอน ตามท่ีก าหนด และ/หรือ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตามระบบและกลไก 

7. วงจรคุณภาพ PDCA เป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงาน เป็นวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการ
พัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (TQM) คนทั่วไปรู้จักวงจรนี้จากการเผยแพร่ของ Deming ซึ่งประกอบด้วย 
วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุง 

8. องค์ประกอบคุณภาพ (Quality Factors) หมายถึง ปัจจัยหลักในการด าเนินงานของสถาบัน
ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน ภารกิจและวัตถุประสงค์ การเรียนการสอน การ
พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรร ม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การบริหารและจัดการ  การเงินและงบประมาณ  และการประกันคุณภาพ 

9. ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่พึงประสงค์ 
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10. แผนงาน หมายถึง แผนงานระยะสั้น หรือแผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี และแผนงานระยะ
ยาว 5 ปี 

11. ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้

ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ใน        
รูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

12. แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐาน
ของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได ้

13. รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานที่
แสดงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา และมีการวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน วาง
แผนการแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

14. บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน หรือ คณะกรรมการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ตามโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย 

 บุคลากรด้านวิชาการ หมายถึง ฝ่ายวิชาการ ผู้บริหารระดับคณะ หัวหน้าภาควิชาและ
อาจารย์ประจ า 

 อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการ ที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตาม
เวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

15. การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใน
ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

16. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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17. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ( Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมู ล สากล  ได้ แก่ ฐ านข้ อมู ลการจั ด อันดั บว า รสาร  SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้ อมู ล  ISI Web of Science (ScienceCitationIndex Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus
หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

18. การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่ สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

19. การบูรณาการ ( Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร  การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็น
มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบ
ภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

20. สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์
กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา 
(Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง
ที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่  22 
ธันวาคม 2554) 

21. ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถท าการ
รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอได้สะดวก รวดเร็ว และทันการณ์ โดยควรจัดท าเป็น
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ 

22 .  ร ะบบ  CHE QA 3D (Commission on Higher Education Quality Assessment 
online system) คือ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online 
เป็นระบบที่ใช้ในการจัดท า “รายงานการประเมินตนเอง (SAR)” ในระดับหลักสูตร คณะ/หน่วยงาน 
และระดับสถาบัน 
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บทที่ ๒ 

กฎหมำยที่เกีย่วข้องและหลักเกณฑ์วิธกีำรปฏิบัติงำน 
 
 

1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  (คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 255๗ หน้า 3) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดย สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม
และ ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ 
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

1.2 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) (คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 255๗ หน้า 3) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและ แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดย
ใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มี
การสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่
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บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐาน ราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึง
การกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและ ระดับประเทศ 
จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็น
เลิศได้ตาม พันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวก
ต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความ
ต้องการของสังคม ลดการว่างงาน  โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกัน
คุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการ
ประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้
ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน 
รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
จัดฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริง
ในชุมชน สถาบันสนับสนุน รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่ม สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือ
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือ
เน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น สถาบันที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก และเน้นการท า วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิต
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บัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของ ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่
ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 25 กันยายน 2553 ได้
ก าหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเภทหรือกลุ่มสถาบัน “กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี” 

 1.3 กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ  ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา 
วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการด า เนินการตามภารกิจของสถาบัน อุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2552 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา รวมทั้งเพ่ือเป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่าง เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.4 หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.
2557 (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 255๗) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยระบุให้
สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการ ของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็น
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ระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได  ้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน เช่น ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง 
ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้น
สังกัด เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553  

1.5 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) (คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 255๗ หน้า ๑4) 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่  จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ 
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษา ก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต ในแต่ละปีการศึกษาโดย
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน 
คุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้
ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

1.6 กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 255๗ หน้า ๑๖) 
 กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบ
วงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

- การร่วมกันวางแผน (Planning) - เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 

- การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) - ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงาน
และเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปี
การศึกษา 

- การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) – ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  

- การร่วมกันปรับปรุง (Action) - วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะ
และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
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(รวมทั้งน าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้ง
งบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็
ได ้

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online 

และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบัน  

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online  

4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล
การประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว  

6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเองระดับสถาบัน  

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตร คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี
การศึกษาถัดไป  

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA 
Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรใน
สาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้ง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
 
2. แนวคิดหรืองำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ควำมหมำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

นิติธร ปิลวาสน์ (2556) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรม
หรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ 
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(Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการ
ผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2555) 
กล่าวถึงความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความ
มั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียนผู้ปกครอง และผู้รับบริการ
ทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม 

จ ารัส นองมาก (2544, 2) ให้ความหมายการประกันคุณภาพว่า ตามความที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ถ้า
เป็นการประกันคุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ส านั กทดสอบทางการศึ กษา  ส านั ก ง านคณะกรรมการกา รศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน  
กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 7) ให้ความหมายของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่า เป็น
ระบบที่สถานศึกษาสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือ
สถานประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือท างาน ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนดและสังคมคาดหวัง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนตามความเหมาะสม ด้วยการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพทั้งองค์กร โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครู และ
ผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์เกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก 

กล่าวโดยสรุป การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดกระบวนการต่างๆ ได้แก่          
การควบคุม การตรวจสอบการประเมิน การรักษาและการพัฒนาคุณภาพของระบบ สถาบัน หรือ
หลักสูตร เพ่ือให้ผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม มีความมั่นใจว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ  
มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนดและสังคมคาดหวัง สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนตามความเหมาะสม         
โดยการประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและผู้มีส่วนได้          
ส่วนเสียในสถาบันการศึกษา 

2.2 ระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 

การวิเคราะห์และวัดผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ            
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหาก
ปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง  ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล 
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ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นระบบ
สารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อความจ าเป็นของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจ า 
การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

 
2.3 ระบบสำรสนเทศกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และการ
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่สถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยเริ่ม
ใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา 

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการประเมิน 3 
ระดับ  (CHE QA Online for 3 Degree Levels : CH QA3D) เป็นระบบฐานข้อมูลที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาจากระบบฐานข้อมูล CHE QA Online เดิม โดยพัฒนาให้
รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ที่ก าหนดให้มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นใน
กระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
ประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
 2.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 อดิศร โค้วเนื่องศร (2558) ได้ศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการประกัน-
คุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
และศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และจากผลการศึกษาพบว่า คณะวิทยาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพขึ้น แต่ยังพบปัญหา
ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการบริหารการประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์            
จึงมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยพยายามเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลักฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  ระบบสารสนเทศ        
ที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมในด้านการน าข้อมูลเข้าการประมวลผล และการแสดงผลสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้บริหารน าข้อมูลไปวางแผนในการท าประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป  
  สิริลักษณ์ ไชยวงศ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์                  
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์ 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 และจาก
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท ารายงาน SAR ที่ส าคัญที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง             
คือ ไม่สามารถบริหารเวลาส าหรับการจัดท า SAR ได้ ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ยังไม่รองรับการจัดท า 
SAR ไม่มีทักษะในการเขียน SAR ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการจัดท า SAR ที่ก าหนดไว้            
และไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
  ลักขณา จาตกานนท์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานประกัน
คุณภาพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพของบุคลากร และเพ่ือพัฒนาการบริหารงานประกัน
คุณภาพของคณะเทคโนโลยีคหกรรรมศาสตร์ และจากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ประกันคุณภาพ คือ ต้องการให้มีการพัฒนาบริหารงานประกันคุณภาพโดยปรับปรุงวิธีบริหารจัดการ
งานที่ท าให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพที่มีหลายเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ลดภาระงานเอกสารด้วยระบบสารสนเทศ หากเกิดปัญหาการเปลี่ยนบุคลากรก็สามารถ
จัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจากผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
พบว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพ คือ ต้องสร้างความเข้ารู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรทุกรระดับให้เห็นความส าคัญเกิดความร่วมมือประสานการท างานด้วยระบบ PDCA 
การจัดการความรู้ การเสริมแรงจูงใจและการยกย่องชมเชยจะช่วยเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนในการด าเนิน หาวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ ข้อมูล 
ที่อยู่ในส่วนกลางต้องส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เปลี่ยนแบบเก็บข้อมูลบ่อย ๆ ไม่ขอข้อมูล
ซ้ าซ้อนก็จะท าให้เกิดการพัฒนา การบริหารงานประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 

 เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร และคณะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบสารสนเทศคณะเพ่ืองานประกัน
คุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือรองรับการด าเนินงานประกันคุณภาพทั้งภายในภายนอก เพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากร
ด้านการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลให้เอ้ือต่อระบบประกันคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งต่อระบบประกัน
คุณภาพและงานประจ า และเพ่ือจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกันและมีความเป็น
ปัจจุบันแบบ Real time 
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บทที่ ๓  
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 
๓.๑ ลักษณะงำน  

ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ที่ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ ใช้เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มี 2 ระบบ คือ ระบบ UBU QA Online (E-Doc) เป็นระบบ
ฐานข้อมูลที่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ระบบ CHE QA 3D เป็นระบบฐานข้อมูลที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาจากระบบฐานข้อมูล CHE QA Online เดิม ซึ่งการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จะด าเนินการบันทึกจัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กันทั้ง 2 ระบบ เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลมีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน สามารถส่งออกและน าเข้าฐานข้อมูลระหว่างกันได้ ซึ่งคู่มือการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบการจัดเตรียมข้อมูล และการเข้า
ใช้งานระบบ CHE QA Online ดังนี้ 

 
3.2  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA ONLINE ระดับ
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการ
ด าเนินงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามแผนผัง (Flow Chart)  ดังนี้ 
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ส านักงานประกันคณุภาพฯ แจ้งรปูแบบ และ กรอบ
แนวทางการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ให้คณะ 

จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕9 

คณะเสนอวันประเมินฯ และรายชือ่คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสตูร 

ส านักงานประกันคณุภาพฯ จัดประชุม ค.กก.ประเมินฯ ช้ีแจงแนวทาง
การประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕9 

แนวทาง 

ปฏิทิน 

ค าสัง่ 

ส านักงานประกันคณุภาพฯ ประสานคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสตูร และแจ้งคณะก าหนดวันประเมินฯ ระดับหลักสตูร 

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 
ผ่านระบบ CHE QA Online 

ส านักงานประกันคณุภาพฯ เตรียมความพร้อมกับบคุลากรผูร้ับผดิชอบระดับหลักสตูร 
(Admin) ด้วยการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าใช้ระบบ CHE QA Online 

ระดับหลักสตูร 

คณะเสนอวันประเมินฯ และรายชือ่
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร 

หลักสตูร เข้าระบบ CHE QA Online เพื่อกรอกผลการ

ด าเนินงานท่ีน าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง 

จดัเตรียมเอกสารหรือ

หลกัฐานอ้างอิงใน      

แตล่ะองค์ประกอบ 

รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

ส านกังานประกนัคณุภาพฯ รวบรวมและสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดบั

หลกัสตูร น าเสนอสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดบัหลกัสตูรตอ่ ค.กก.ที่เก่ียวข้อง 

ส านักงานประกันคณุภาพฯ การยนืยันข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 

คูม่ือ 

ปฏิทิน 

ค าสัง่ 
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3.3 กรอบกำรจัดเตรียมข้อมูล 

การจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ เพ่ือกรอกลง ใน
ระบบ CHE QA Online การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

 

• มีการเตรียมการวางแผนการด าเนินงาน ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตร ส ารวจรวจแหล่งที่มาของข้อมูล
พื้นฐาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลตามตัวบ่งชี้นั้น ก าหนดระยะเวลาในการเข้าใช้ระบบ
CHE QA Online 

• จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

• ส านักงานประกันคุณภาพฯ แจ้งรูปแบบ และ กรอบแนวทางการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ให้คณะ

• ส ารวจผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (adminfacultys) ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบันทึกผล
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพในระบบ CHE ของหน่วยงาน

ก่อนการ
ตรวจ
ประเมิน

• คณะเสนอวันประเมินฯ และรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร

• เตรียมความพร้อมกับบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตร (Admin) ด้วยการจัดอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าใช้ระบบ CHE QA Online 

• จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงใน แต่ละองค์ประกอบ

• รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
• หลักสูตร เข้าระบบ CHE QA Online เพื่อกรอกผลการด าเนินงานที่น าเสนอในรายงาน

การประเมินตนเอง

• ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online

ระหวา่งการ
ตรวจ
ประเมิน

• ส านักงานประกันคุณภาพฯ รวบรวมและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร น าเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรต่อ ค.กก.ที่
เกี่ยวข้อง

• ส านักงานประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการกรอกผล
ตรวจประเมินฯ ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

• ส านักงานประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบและยืนยันผลตรวจประเมินฯ ในกรณีตัวบ่งชี้ที่ไม่
ประเมิน กับผู้ดูแลระบบ CHE QA Onlineจาก สกอ. เพื่อตัดตัวบ่งชี้ที่ไม่มีผลการ
ด าเนินงานคุณภาพฯ ในระบบ CHE QA Onlineเพื่อความถูกต้องของผลการประเมิน

• ส านักงานประกันคุณภาพฯ การยืนยันข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในระบบ CHE QA Online

หลงัการ
ตรวจ
ประเมิน
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ตำรำงท่ี 1 กรอบการจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือกรอกลงในระบบ CHE QA Online 

องค์ประกอบใน 
กำรประกันคุณภำพ

หลักสูตร 
หมวด ตัวบ่งชี้ 

อธิบำยกระบวนกำรหรือ
แสดงผลกำรด ำเนินงำนใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตข้อมูล/
แหล่งที่มำ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1 
ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การบริหารจัดการ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า นห ลั ก สู ต ร ที่
ก าหนดโดย สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

มคอ .2  โ ด ย  ส า นั ก
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา และสนง. 
บริหารบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์ข้อ 1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

มคอ2/ค าสั่งแต่ง
อาจารย์ และ สมอ.08 
(ท้ายเล่ม) โดย ส านัก
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เกณฑ์ข้ อ  2 .  คุณสมบั ติ ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ2 ค าสั่งแต่ง
อาจารย์ และ สมอ.08 
(ท้ายเล่ม) โดย ส านัก
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เกณฑ์ข้ อ  3 .  คุณสมบั ติ ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มคอ2 ค าสั่งแต่ง
อาจารย์ และ สมอ.08 
(ท้ายเล่ม) โดย ส านัก
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เกณฑ์ข้ อ  4 .  คุณสมบั ติ ของ
อาจารย์ผู้สอน 

มคอ2 ค าสั่งแต่ง
อาจารย์ และ สมอ.08 
(ท้ายเล่ม) โดย ส านัก
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เกณฑ์ข้ อ  5 .  คุณสมบั ติ ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

มคอ2 ค าสั่งแต่ง
อาจารย์ และ สมอ.08 
(ท้ายเล่ม) โดย สนง. 
บริหารบณัฑติศึกษา 

เกณฑ์ข้ อ  6 .  คุณสมบั ติ ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

มคอ2 ค าสั่งแต่ง
อาจารย์ และ สมอ.08 
(ท้ายเล่ม) โดย สนง. 
บริหารบณัฑติศึกษา 

เกณฑ์ข้ อ  7 .  คุณสมบั ติ ของ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

มคอ2 ค าสั่งแต่ง
อาจารย์ และ สมอ.08 
(ท้ายเล่ม) โดย สนง. 
บริหารบณัฑติศึกษา 
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องค์ประกอบใน 
กำรประกันคุณภำพ

หลักสูตร 
หมวด ตัวบ่งชี้ 

อธิบำยกระบวนกำรหรือ
แสดงผลกำรด ำเนินงำนใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตข้อมูล/
แหล่งที่มำ 

เกณฑ์ข้อ 8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

มคอ2 ค าสั่งแต่ง
อาจารย์ และ สมอ.08 
(ท้ายเล่ม) โดย สนง. 
บริหารบณัฑติศึกษา 

เกณฑ์ข้อ 9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

มคอ2 ค าสั่งแต่ง
อาจารย์ และ สมอ.08 
(ท้ายเล่ม) โดย สนง. 
บริหารบณัฑติศึกษา 

เกณฑ์ข้อ 10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ใ น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  มี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

มคอ2 ค าสั่งแต่ง
อาจารย์ และ สมอ.08 
(ท้ายเล่ม) โดย สนง. 
บริหารบณัฑติศึกษา 

เกณฑ์ข้ อ  11 .  การปรับปรุ ง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

โดย ส านักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ 
สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา 
 

2. บัณฑิต 3 
นักศึกษา

และบณัฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดย
ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

- ระดับปริญญาตรี โดย
กองแผนงาน 
- ระดับบณัฑิตศึกษา โดย 
สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา 
 

2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/
เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- ระดับปริญญาตรี โดย
กองแผนงาน 
- ระดับบณัฑิตศึกษา โดย 
สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา 
 

3. นักศึกษา 3 
นักศึกษา

และบณัฑิต 

3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

-  ง า น วิ ช า ก า ร  / 
หลักสูตร 
- ระดับปริญญาตรี โดย
กองบริการการศึกษา 
- ระดับบณัฑิตศึกษา โดย 
สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา 

3.2 การส่ ง เสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

-  การควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
-  ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ

- งานวิชาการ / หลักสูตร 
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องค์ประกอบใน 
กำรประกันคุณภำพ

หลักสูตร 
หมวด ตัวบ่งชี้ 

อธิบำยกระบวนกำรหรือ
แสดงผลกำรด ำเนินงำนใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตข้อมูล/
แหล่งที่มำ 

ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
-  ความพึ งพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

- งานวิชาการ / 
หลักสตูร และในระบบ 
Reg 

4. อาจารย์ 2 
อาจารย ์

4 .1  ก า รบริ ห า ร และ
พัฒนาอาจารย์ 

-  การรับและแต่ งตั้ งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

มคอ3 ,  มคอ5 และ 
ม ค อ 7  ค า สั่ ง แ ต่ ง
อาจารย์  โดย ส านั ก
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

4.2 คุณภาพอาจารย์ -  ร้ อยละอาจารย์ที่ มี คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

โดย กองการเจ้าหน้าท่ี 
 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

โดย งานบุคคลคณะ
และฝา่ยบริการ
การศึกษาคณะ 

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

4 ข้อมูล
สรุปผล
รายวิชา 

 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

-  ห ลั ก คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
หลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ 
-  ก ารพิ จ า รณาอนุ มั ติ หั วข้ อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

มคอ2 โดย ส านัก
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสนง.   
บริหารบณัฑติศึกษา 
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องค์ประกอบใน 
กำรประกันคุณภำพ

หลักสูตร 
หมวด ตัวบ่งชี้ 
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ขอบเขตข้อมูล/
แหล่งที่มำ 

5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
-  ก า ร ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ
มคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการ
สอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการ
ฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับ
ก า ร เ รี ย น กา รสอน ในร ะดั บ
ปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ใน
การท าวิ ทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้ าอิ สระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

รายงานการประ ชุม
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ห ลั ก สู ต ร  แ ต่ ล ะ
หลักสูตร 

4 ข้อมูล
สรุปผล

รายวิชาของ
หลักสตูร 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา  
- การก ากับ การประเมิน การ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ 
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และ
ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น  โ ด ย       
กองแผนงาน 

5.4 ผลการด าเนินงาน
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ต ามกรอบมาตร ฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มคอ.5 โดยงานฝ่าย
วิชาการ ส านักงาน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ สนง. 
บริหารบณัฑติศึกษา 

6. สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

5 
การบริหาร
หลักสตูร 

6.1 สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรู้ 

-  ร ะบบการด า เนิ น ง านของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
คิดเห็นจากระบบ Reg. 
และผลประเมินที่คณะ
จัดท าเอง 
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องค์ประกอบใน 
กำรประกันคุณภำพ

หลักสูตร 
หมวด ตัวบ่งชี้ 

อธิบำยกระบวนกำรหรือ
แสดงผลกำรด ำเนินงำนใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตข้อมูล/
แหล่งที่มำ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึ กษาและอาจารย์ ต่ อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 
3.4 กำรเข้ำใช้งำนระบบ CHE QA 3D 
 การเข้าใช้งานระบบ CHE QA 3D ให้เข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome        
ที ่http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557 (ส าหรับการประเมินปีการศึกษา 2557) หรือ
เ ข้ า ใ ช้ ง า น ผ่ า น ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  ( ส ก อ . )                                        
ที่ http://www.mua.go.th ซ่ึงภายในระบบ CHE QA 3D ประกอบด้วย  8 หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปผลรายวิชาของหลักสูตร 
 หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 
 หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร และเมนูรายงานผล 

1. การเข้าใช้งานระบบ CHE QA 3D ที่ http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557 

 

1 
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2. การเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ 
http://www.mua.go.th 

3. เลือกเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ  และเลือกเข้า
ท างานระบบ CHE QA Online ในปีที่ต้องการท างาน เข้าสู่หน้า Login ของระบบ 

 

 
  

3.4.1 กำร Login เข้ำใช้งำนระบบ ด ำเนินกำรดังนี ้

1. เลือกกลุ่มสถาบัน (ในกรณีของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เลือก มหาวิทยาลัยของรัฐ) 
2. เลือกสถาบัน 
3. ป้อนชื่อผู้ใช้งาน (Username) 
4. ป้อนรหัสผ่าน 
5. ในกรณีที่ต้องการให้ระบบจ าชื่อมหาวิทยาลัยไว้เพ่ือใช้ในครั้งต่อไป (ส าหรับ

คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง) ให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมหน้า ให้เกิดเครื่องหมายถูก
 

6. คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ  
 

2 

3 
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 3.4.2 เมนู ในระบบ CHE QA Online 

เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของการท างานในฐานะผู้ดูแลและระบบระดับหลักสูต 
(AdminCurriculum) สังเกตที่แถบเมนูด้านบนจะเป็นสีแดง พร้อมทั้งเมนูการท างาน ได้แก่ 

1. ปีการศึกษา  ใช้เลือกปีการศึกษาที่ต้องการท างาน 
2. รายงานผล    เป็นส่วนที่ใช้เรยีกดูผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
3. ชื่อผู้ใช้งาน  
4. Home   ส าหรับกลับไปที่หน้าจอแรก 
5. เครื่องมือส าหรับผู้แลระบบ (Admin tool)   เป็นเมนูการท างานเพ่ือเพ่ิมแขนง

วิชา/ผู้ใช้งานระดับแขนงวิชา 
6. ออกจากระบบ  

 

 หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของหลักสูตรที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าท างานได้ ได้แก่ รหัส
หลักสูตร ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษาของหลักสูตร เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการประกันคุณภาพ

1 

2 

3-4 

5 
6 

1 2 4 3 
5 

6 

7 
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ภายในกลุ่มสาขาวิชาของหลักสูตร พร้อมทั้งสถานการณ์ส่งผลการประเมิน (ในกรณีที่ผู้ใช้งานคนใด
ได้รับมอบหมายให้สามารถเข้าท างานกับหลักสูตรได้หลายหลักสูตร  ระบบจะแสดงรายชื่อหลักสูตร
ทั้งหมดท่ีผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าใช้งานได้) 

7. การท างานกับหลักสูตรใด ให้คลิกปุ่ม  หน้าชื่อหลักสูตรที่ต้องการเข้าท างานการ
ท างานของผู้ดูแลระบบระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย 1) การเพ่ิมแขนงวิชาของหลักสูตร/ศูนย์นอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต  และการก าหนดผู้ใช้งานระดับแขนงวิชา/ศูนย์นอกที่ตั้ง/วิทยาเขต (ถ้ามี)  2) การ
บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS)  ผลการด าเนินงาน และผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  และ 3) 
การบันทึกผลการประเมินระดับหลักสูตร 

3.4.3 กำรเพิ่มแขนงวิชำของหลักสูตร และกำรก ำหนดผู้ใช้งำนระดับแขนงวิชำ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบางหลักสูตรจัดการศึกษาออกเป็นแขนงวิชาหรือสาขาวิชา
ย่อยๆหลักสูตรบางหลักสูตรมีการจัดการศึกษาทั้งในสถานที่ตั้ง  และนอกสถานที่ตั้ง  หรือจัด
การศึกษาในหลายวิทยาเขต  โดยใช้หลักสูตรเดียวกัน (รหัสหลักสูตรเดียวกัน) การบันทึกข้อมูลของ
หลักสูตรบางส่วนจะต้องกรอกตั้งแต่ระดับแขนงวิชา  หรือศูนย์นอกที่ตั้ง  หรือวิทยาเขต  ในกรณีนี้
ผู้ดูแลระบบระดับหลักสูตรจะต้องเพ่ิมแขนงวิชา (การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  และ/หรือวิทยา
เขตแล้วแต่กรณี) รวมทั้งสร้างและก าหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานในการเข้าใช้งานแต่ละแขนงวิชา/ศูนย์
นอกที่ตั้ง/วิทยาเขตส าหรับหลักสูตรเหล่านั้นก่อน 

1) กำรเพิ่มแขนงวิชำ/ศูนย์นอกที่ตั้ง/วิทยำเขต 
การเพ่ิมแขนงวิชา/ศูนย์นอกที่ตั้ง/วิทยาเขตส าหรับแต่ละหลักสูตรท าได้โดย 
1. หน้าจอจะแสดงรายชื่อหลักสูตร คลิกเลือก  หน้าชื่อหลักสูตรที่ต้องการเพ่ิมแขนง

วิชา/ศูนย์นอกที่ตั้ง/วิทยาเขต จะปรากฏหน้าจอการท างานกับหลักสูตรที่เลือก 

 

 

1 
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2. เลือกท างานเครื่องมือผู้ดูแลระบบ (Admin Tools)  บนแถบเมนู จะปรากฏตัวเลือก
ให้ท างานเพ่ิมแขนงวิชา/ก าหนดผู้ใช้งาน (ระดับแขนงวิชา) 

 
 

3. คลิก   จะปรากฏหน้าจอให้เลือกว่าหลักสูตรมีแขนงวิชา
หรือไม่ 

2 
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4. คลิกเลือกไม่มีแขนงวิชา  ในกรณีท่ีหลักสูตรนั้นไม่มีแขนงวิชา 

หรือไม่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หรือในวิทยาเขต  หรือคลิกมีแขนงวิชา   
ถ้าหลักสูตรมีแขนงวิชา  หรือมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหรือในวิทยาเขต 

5. ในกรณีที่มีแขนงวิชาและต้องการเพ่ิมแขนงวิชา/ศูนย์นอกที่ตั้ง/วิทยาเขต  เมื่อคลิกเลือก 

 ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับให้สร้างและก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระดับแขนงวิชา 

 
 

6. การระบุวิชาเอก/วิทยาเขต คลิกปุ่ม จะมีกรอบให้ก าหนดชื่อสาขาวิชา หรือศูนย์นอก
ที่ตั้ง หรือวิทยาเขต 

 
7. กรอกชื่อสาขาวิชา  หรือศูนย์นอกที่ตั้ง  หรือวิทยาเขต  ในกรอบวิชาเอก/วิทยาเขต  

จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล  หรือคลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการกรอกข้อมูล 

กรอกช่ือแขนงวชิา 

4 

5 

6 
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8. เมื่อคลิกปุ่ม  จะปรากฏรหัสสาขา/วิทยาเขตโดยอัตโนมัติ 

 
 

9. ก าหนดแขนงวิชา/ศูนย์นอกท่ีตั้ง/วิทยาเขตส าหรับหลักสูตรนั้นๆ ในครบทุกแขนงวิชา 

 
 

2) กำรสร้ำงและก ำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งำนระดับแขนงวิชำ 

ในกรณีที่หลักสูตรมีแขนงวิชา  หรือมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหรือในวิทยาเขต  
หลังจากก าหนดแขนงวิชา/ศูนย์นอกท่ีตั้ง/วิทยาเขตแล้ว  ผู้ดูแลระบบระดับหลักสูตรต้องสร้างและ
ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละแขนงวิชา  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 

1. สร้างผู้ใช้งานระดับแขนงวิชา (ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ใช้งานที่ต้องการ) โดยคลิกเลือก 

 จะมีกรอบให้ก าหนดรายละเอียดของผู้ใช้งาน 

 

8 

9 
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2. กรอกข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบถ้วน   
3. โดยก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเป็นผู้ใช้งานระดับแขนงวิชาของหลักสูตร 

(CurriculumBranch) และก าหนดสถานการณ์ท างานปัจจุบันเป็น Active 
4. คลิกปุ่มบันทึก  ถ้าต้องการบันทึกผู้ใช้งานที่ก าหนด  หรือถ้าต้องการยกเลิกไม่

บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานที่กรอกให้คลิกปุ่มยกเลิก   
5. หน้าจอจะแสดงรายชื่อผู้ใช้งาน รายละเอียดE-mail วันที่สร้าง วันที่เข้าใช้งานล่าสุด และ

ในกรณีที่ต้องการลบผู้ใช้งานออกจากบัญชีผู้ใช้งานระดับแขนงวิชาของหลักสูตรนั้นๆให้คลิก  
ที่อยู่ท้ายชื่อผู้ใช้งานนั้น 

 

3) กำรก ำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งำนในกำรเข้ำใช้งำนแต่ละแขนงวิชำ 
หลังจากสร้างผู้ใช้งานในระดับแขนงวิชาแล้ว (หรือในกรณีที่มีชื่อผู้ใช้งานระดับแขนงวิชา

อยู่ในระบบแล้ว) จะต้องก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแขนงวิชาให้กับผู้ใช้งานแต่ละคน  โดยด าเนินการ  
ดังนี้ 

1. ไปทีห่น้าจอผู้ใช้งาน  ให้คลิก    จะแสดงชื่อผู้ใช้งานระดับ
สาขาวิชาที่มีอยู่ให้เลือกด าเนินการ 

 

2 
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4 
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2. คลิกท่ีสี่เหลี่ยม  หน้าชือ่ผู้ใช้งานที่ต้องการก าหนดสิทธิ์การใช้งานในแขนงวิชาให้มี
เครื่องหมายถูก  

3. คลิกท่ีวงกลม  หน้าชื่อแขนงวิชาที่ต้องการก าหนดผู้ใช้  ให้เป็นวงกลมทึบ 

4. คลิก  จะเป็นการก าหนดผู้ใช้งานที่เลือกให้สามารถใช้งานแขนงวิชานั้นๆ 

 

1 
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5. เมื่อก าหนดผู้ใช้งานแต่ละแขนงวิชาครบถ้วนแล้ว คลิก  เพ่ือ
ยืนยันการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแขนงวิชาแก่ผู้ใช้งานแต่ละคน  และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

 
4) กำรเรียกดู แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำน และก ำหนดรหัสผ่ำนใหม่ 

ถ้าผู้ดูแลระบบระดับหลักสูตรต้องการเรียกดู  หรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานระดับ
หลักสูตร  รวมทั้งการก าหนดรหัสผ่านใหม่ (หรือในกรณีท่ีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน) ท าได้โดย 

1. คลิกเลือกเครื่องมือผู้ดูแลระบบ (AdminTools)  

 
2. คลิกเลือกท างาน   จะปรากฏรายชื่อผู้ใช้ระดับ

หลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

 
3. ถ้าต้องการเรียกดู/แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานคนใด ให้คลิก  หน้าชื่อผู้ใช้งานนั้นๆ จะปรากฏ

กรอบให้แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบระดับหลักสูตร สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้ ยกเว้นชื่อ
ผู้ใช้งาน (Username) ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยด าเนินการในลักษณะเดียวกับการก าหนดผู้ใช้งานใหม่ 

4. คลิก   ในกรณีที่ต้องการ reset รหัสผ่านโดยอัตโนมัติ  รหัสผ่านใหม่จะถูกต้องเป็น 
”123456” 

5. คลิก   ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเฉพาะสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้งานคนนั้น 
6. คลิก   ในกรณีที่ต้องการลบผู้ใช้งานออกจากระบบ 
 

1 
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7. ถ้าต้องการแก้ไขรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งาน หรือในกรณีท่ีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบทุก
ระดับไม่สามารถเรียกดูรหัสผ่านที่ก าหนดไว้ได้ จะต้องก าหนดรหัสผ่านให้ใหม่ โดยก าหนดรหัสผ่าน
ใหม่ในช่อง Password และยืนยัน Password ได้จากหน้าจอการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

 
 

3.5 กำรบันทึกข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองของหลักสูตร 

 การบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองของหลักสูตรในกรณี
ที่หลักสูตรใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในที่  สกอ.  จัดท าขึ้น  ระบบจะให้บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน 
(CDS) ผลการด าเนินงาน  และผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามหมวดต่างๆ ของ มคอ7 
ผนวกกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทั้ง 6 องค์ประกอบที่  สกอ. จัดท าขึ้น        
แต่ส าหรับหลักสูตรที่ไม่ได้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ สกอ. จัดท าขึ้น จะให้บันทึกข้อมูล
เฉพาะหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหลักสูตร และผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายในที่  สกอ.  จัดท าข้ึน 
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3.5.1 กำรบันทึกข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

การบันทึกข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรเป็นการบันทึกข้อมูลตามหมวดต่างๆ ของ มคอ7 ผนวก
กับการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  (ในกรณีที่ใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่  สกอ. จัดท าข้ึน) โดยการบันทึกข้อมูลของหลักสูตรที่มีแขนงวิชา หรือการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง หรือในวิทยาเขต จะต้องบันทึกข้อมูลหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรใน
ระดับแขนงวิชา/ศูนย์นอกที่ตั้ง/วิทยาเขตโดยผู้ใช้งานหลักสูตรระดับแขนงวิชา (สิทธิ์การเข้าใช้งานเป็น 
Curriculum Branch) ซึ่งจะได้สิทธิ์บันทึกหรือแก้ไขได้เฉพาะหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่  ข้อมูล
เกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน และสถานที่จัดการเรียนการสอน) ส่วนข้อมูลพ้ืนฐาน 
(CDS) ข้อมูลผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรต้องด าเนินการโดยผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบระดับหลักสูตร 

ส าหรับหลักสูตรที่ไม่ได้ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในที่  สกอ. จัดท าข้ึน  ระบบจะให้
บันทึกผลการด าเนินงานเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ข้อมูลของหลักสูตรเฉพาะหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
และผลการประเมินตัวบ่งชี้การก ากับมาตรฐานของหลักสูตร 

เมื่อ Login เข้าใช้ระบบโดยผู้ใช้งานที่ได้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบระดับหลักสูตร จะเข้าสู่หน้าจอให้
เลือกท างานกับหลักสูตรที่ผู้ใช้งานนั้นๆ ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน 

1. คลิกปุ่ม  หน้าชื่อหลักสูตรที่ต้องการท างาน จะเข้าสู่หน้าจอการท างานหลักสูตร
นั้นๆ 

 
 หน้าจอจะแสดงแถบเมนูการใช้งานตามภาพด้านล่าง ดังนี้ 

 

1 
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1. ปีการศึกษา  ใช้เพื่อเลือกปีการศึกษาที่ประเมิน  หรือดูผลการประเมิน 
2. เลือกหมวด   ใช้บันทึกผลการด าเนินงานบริหารหลักสูตรในหมวด

ต่างๆ ตามรูปแบบของ มคอ7 และรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร (ในกรณีที่เข้าใช้งานในฐานะผู้ใช้งานระดับแขนงวิชา  หรือหลักสูตรที่ไม่ได้ใช้
ระบบประกันคุณภาพท่ี สกอ. จัดท าข้ึน  จะเข้าใช้งานได้เฉพาะหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร) 

3. รายงานผลการประเมิน   ใช้เพ่ือส่งรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร
เข้าสู่ระบบ (เข้าท างานได้เฉพาะผู้ใช้งานที่ได้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบระดับหลักสูตร) 

* การบันทึกผลการด าเนินงานของหลักสูตร (หรือแขนงวิชา  ในกรณีที่หลักสูตรนั้นมี
แขนงวิชา และเข้าใช้งานโดยผู้ใช้งานที่ได้สิทธิ์เข้าใช้งานเป็น (CurriculumBranch) ท าโดยคลิกเลือก
ท างานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ในกรณีที่ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และเข้าใช้งานใน
ฐานะผู้ดูแลระบบระดับหลักสูตร จะแสดงทางเลือกให้เลือกท างานได้ทุกหมวด) 

4. บนหน้าจอการท างานจะมีกรอบ  ในกรณีที่หลักสูตรนั้นมี
แขนงวิชา  หรือมีการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  หรือวิทยาเขต  และเข้าใช้งานในฐานะผู้ใช้งานระดับ
แขนงวิชา (CurricumBranch) ตรงส่วนนี้จะแสดงชื่อแขนงวิชา/ศูนย์นอกที่ตั้ง/วิทยาเขต  แล้วแต่กรณี 

1) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานที่อยู่ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ตาม มคอ.2 หรือ สมอ.08 
(ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ2 สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 
หน้าที่ 17) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1 2 3 

4 
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1. จากหน้าจอ Home (คลิกที่  จะมาที่หน้าจอ Home) เลือก                
หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอบันทึกข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร โดยด้านซ้ายมือ ประกอบด้วยตัวเลือก
ท างาน 3 ตัวเลือก คือ 

2.  เมื่อคลิกเลือกท างาน  ระบบจะแสดงข้อมูลของ
หลักสูตรที่ได้บันทึกไว้แล้ว  ได้แก่  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตาม  มคอ2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อาจารย์ผู้สอน  และผลการก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้  1.1  ของ  สกอ.) 

3.  เมื่อคลิกเลือกท างาน   ระบบจะแสดงตัวเลือกการท างานบันทึก
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร  ประกอบด้วย  การบันทึกอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน  และ
สถานที่จัดการเรียนการสอน 

4.  เมื่อคลิกเลือก   ระบบจะให้บันทึกผลการประเมินตนเอง
ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรของ  สกอ.  ในกรณีที่หลักสูตรใดไม่ได้ใช้ระบบประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรที่ สกอ. จัดท าข้ึน  จะให้บันทึกผลการประเมินตนเองเฉพาะตัวบ่งชี้ 1.1  การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย  สกอ. 

 
1.1) กำรบันทึกข้อมูลอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

การเพ่ิมข้อมูล input อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนการบันทึกข้อมูล
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ท าได้โดย 

1. คลิกเลือก  ที่กรอบเมนูด้านซ้ายมือ ระบบจะแสดงทางเลือกท างาน
บันทึกแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน  และสถานที่จัดการเรียนการสอน 

2 

3 

4 

1 
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2. คลิกเลือก อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตรตามที่ปรากฏใน มคอ 2 และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน การท างานให้
เลือกรายชื่ออาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยส่งให้กับ สกอ. 

 

3. คลิกท่ีกรอบลูกศรลง   ที่กรอบเลือกอาจารย์  ระบบจะแสดงรายชื่ออาจารย์ที่
มีอยู่ในฐานข้อมูลให้เลือก (ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ2 สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/
แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 หน้าที่ 17) 

 

1 

2 

3 
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4. คลิกในช่องสี่เหลี่ยม  หน้าชื่ออาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม         
มคอ2  (สามารถเลือกได้ครั้งละมากกว่า 1 คน)  ให้มีเครื่องหมายถูก  ชื่ออาจารย์ที่เลือกจะปรากฏที่
กรอบด้านบน 

 

5. คลิกท่ีหมายเลขหน้าที่อยู่ด้านล่างเพ่ือดูรายชื่ออาจารย์ประจ าที่อยู่หน้าอ่ืนๆ 
6. กรองค้นหาอาจารย์ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลได้ โดยป้อนค าค้นที่ต้องการใช้เป็น

เงื่อนไขในการกรองค้นข้อมูล  เช่น  ชื่อ  สกุล  ในช่องว่าที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการค้นเหนือรายชื่ออาจารย์  
จะปรากฏชื่อ/รายชื่ออาจารย์ที่ค้นพบในฐานข้อมูลที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับค าค้นที่ระบุ   

 

ป้อนรายช่ือเพื่อค้นหา 

4 

5 

6 
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7. คลิกเลือกอาจารย์ที่ต้องการ ชื่ออาจารย์ที่เลือกจะปรากฏที่กรอบด้านบน 
8. เมื่อเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคน หรือเลือกได้ครบทุกคนแล้ว คลิกปุ่ม 

  (หรือคลิกพ้ืนที่ใดๆ ที่อยู่นอกกรอบรายชื่อ) 

 

9. จะปรากฏเลขรหัสบัตรประชาชนและชื่ออาจารย์ที่เลือกท่ีกรอบเลือกอาจารย์ 

10. เมื่อเลือกระบุอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ2 ครบแล้ว คลิกปุ่ม  
รายชื่ออาจารย์ที่เลือกจะปรากฏเป็นรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ2 

 

11. ถ้าต้องการลบอาจารย์คนใดออกจากรายชื่อที่เลือกไว้คลิก ท้ายชื่อ
อาจารย์ที่ต้องการน าออก 

 

  

รายช่ืออาจารย์ที่เลอืก 

ลบ 

7 

8 

9 

10 

11 
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 1.2) กำรก ำหนดอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปัจจุบัน 

การก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่ในปัจจุบันท าได้โดยการเลือกอาจารย์ที่ท า
หน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเช่นเดียวกับการก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ2 โดย
ด าเนินการในกรอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน)  

1. กรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทั้งหมดหรือบางส่วนยังคงเป็นอาจารย์คน
เดียวกับที่ระบุใน มคอ2 สามารถเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ2 ให้บันทึกเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันได้โดยคลิกที่กรอบสี่เหลี่ยมหน้าชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ2 ที่
ยังคงเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมมีเครื่องหมายถูก  

2. คลิกปุ่ม   ระบบจะบันทึกอาจารย์ที่เลือก
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันให้ ในกรณีที่เลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ ากับหลักสูตรอ่ืนๆ 
ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งให้ทราบ 

 

 
1.3)  กำรบันทึก/แก้ไขข้อมูลอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
เมื่อบันทึกอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันเข้าระบบแล้ว  ผู้ใช้สามารถบันทึกหรือ

แก้ไขข้อมูลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันได้ โดยข้อมูลที่บันทึกบางส่วนจะลิ้งคเ์ป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (ส าหรับสถาบันที่ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในที่  
สกอ. จัดท าขึ้น) ข้อมูลที่สามารถบันทึก/แก้ไข ได้แก่ ประวัติการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1 2 
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1. การบันทึก/แก้ไขข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ท าได้โดยจากหน้าจอข้อมูลอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 

2. คลิกท่ี   ที่ช่องแสดงประวัติ  ท้ายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ต้องการเพ่ิมเติมแก้ไขข้อมูล   

 
3. หน้าจอจะแสดงผล ให้บันทึก/แก้ไขข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เลือก ดังภาพด้านล่างนี้ 

 
 

ข้อมูลส่วนที่ 1  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด  และต าแหน่งทางวิชาการ  โดย
ให้เลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่  เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลส่วนแรก       
เพ่ือบันทึกข้อมูล (ขอบเขตข้อมูล/แหล่งที่มาของข้อมูล จากกองการเจ้าหน้าที่  

ข้อมูลส่วนที่ 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก / การ
ค้นคว้าอิสระ  

ข้อมูลส่วนที่ 3  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  และจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

สว่นท่ี 1 

สว่นท่ี 2 

สว่นท่ี 3 

1 

2 
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ถ้าต้องการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลให้คลิกท่ี New ของข้อมูลแต่ละส่วนที่ต้องการท างาน  
จะปรากฏกรอบให้บันทึกหรือแก้ไขข้อมูล 

เมื่อกรอกข้อมูลแต่ละรายการแล้ว  ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลที่กรอก/แก้ไขเข้าระบบให้
คลิก Update หรือถ้าต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกให้คลิก Cancel 

* ข้อมูลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก มคอ.2 โดย ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และสนง. บริหารบัณฑิตศึกษา สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 หน้าที่ 17) 

1.4)  กำรบันทึกแก้ไขข้อมูลอำจำรย์ผู้สอน 
1. การเพ่ิมแก้ไขอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และการบันทึกแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ

อาจารย์ผู้สอน มีข้ันตอนแบบเดียวกันกับการบันทึกแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยคลิก

 และเลือก จะมีการท างานเหมือนกันกับการบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสูตร การเพ่ิมอาจารย์ผู้สอน การบันทึก/แก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ประวัติการศึกษา และผลงาน
วิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับการอ้างอิง 

2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ ให้คลิก  Edit  หน้ารายการที่ต้องการแก้ไข 
แล้วหน้าจอจะแสดงผลให้แก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขเสร็จและต้องการบันทึกข้อมูลที่ท าการแก้ไข ให้คลิกที่
ปุ่ม Update 

3. ถ้าต้องการลบข้อมูลที่บันทึกไว้ ให้คลิก  Delete หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการ
ลบออก  

1.5) ประเมินตัวบ่งชี้  
1. เมนูประเมินตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ปรากฏในหน้าจอ คือ ตัวบ่งชี้ 1.1 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ให้เลือกคลิก ประเมินตัว
บ่งชี้ หน้าจอจะแสดงผลให้บันทึกผลการด าเนินงาน  

2. เลือก บันทึกผลการด าเนินงาน ของเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ จะปรากฏหน้าจอ
ให้กรอกข้อมูล ดังนี้ 

 

1 

2 
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3. ให้เลือกผลการด าเนินงานว่า ผ่านหรือไม่  
4. สามารถกรอกผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน จากการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือ

copy มาจากโปรแกรม word จากรายงานการประเมินตนเอง SAR 
5. เมื่อกรอกผลการด าเนินงาน และรายการหลักฐานเสร็จแล้ว กด Update 

 
 

2) หมวดที่ 2 อำจำรย์ ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานที่อยู่ในองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ซ่ึง
มีรายละเอียด เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ (คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์) ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.3, 
มคอ.5 และ มคอ.7 สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/แหล่งที่มา จากตารางท่ี 1 หน้าที่ 19) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

2.1) กำรเพิ่มข้อมูล  
1. เมื่อเลือก Input ในหมวด 2 จะปรากฏเมนู ให้เพ่ิมข้อมูลดังนี้ 

 

3 

4 

5 
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2. เลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก หน้าจอจะปรากฏจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด และจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก (ข้อมูลและตัวเลขจะ
ลิ้งคม์าจากหมวดที่ 1 อัตโนมัติ)  

3. กดบันทึกเพื่อยืนยัน 

 
4. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ หน้าจอจะปรากฏจ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่ง

ทางวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลและตัวเลขจะลิ้งค์มาจากหมวดที่ 1) กดบันทึกเพ่ือยืนยัน 

 
 5. อาจารย์มีผลงานวิชาการ/ งานสร้างสรรค์ หน้าจอจะปรากฏจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้งหมด และข้อมูลผลงานวิชาการ (ข้อมูลและตัวเลขจะลิ้งค์มาจากหมวดที่ 1) เลือก
เครื่องหมาย + หน้าชื่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะแสดงรายละเอียดผลงานวิชาการ 
 6. เลือกบันทึกข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์เสร็จ 

3 
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2.2) ประเมินตัวบ่งชี้  

เมนูประเมินตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ปรากฏในหน้าจอ 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
1. ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
2. ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
3. ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 

4. เลือกตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ที่กรอกผลการด าเนินงาน 
แล้ว กดเลือกคะแนนประเมินตนเอง จะมีตัวเลขปรากฏที่ช่องคะแนนการประเมิน  

5. กรอกผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน จากการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือcopy 
มาจากโปรแกรม word จากรายงานการประเมินตนเอง SAR กดบันทึก 

 
 

5 

6 
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* ในกรณีที่ประเมินตนเอง คะแนน 4 หรือ 5 ต้องกรอกเหตุผลที่ประเมิน หากไม ่

ระบุเมื่อกดบันทึก ข้อมูลจะไมบ่ันทึกให้และไม่แสดงคะแนนการประเมิน 
6. เลือกตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ จะมีสัญลักษณ์ หน้าประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็น คือ 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มดี ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
7. กรอกผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน และกดบันทึกประมวลผลการ

ประเมิน 

4 

5 
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* ในกรณีที่ประเมินตนเอง คะแนน 4 หรือ 5 ต้องกรอกเหตุผลที่ประเมิน หากไม ่

ระบุเมื่อบันทึก ข้อมลูจะไม่แสดงคะแนนการประเมิน 
8. เลือกตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ แล้วกดเลือกคะแนนประเมินตนเอง จะ

มีตัวเลขปรากฏที่ช่องคะแนนการประเมิน กรอกผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน และกดบันทึก
ประมวลผลการประเมิน 

 

3) หมวดที่  3 นักศึกษำและบัณฑิต  ประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษา ที่อยู่ภายใต้
องค์ประกอบที่ 3 ในตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา, ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และ
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ข้อมูลนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดย กองแผนงาน/ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/แหล่งที่มา จากตารางที่ 
1 หน้าที่ 18) และข้อมูลบัณฑิตที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ในตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

7 
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(ข้อมูลบัณฑิต ระดับปริญญาตรี โดย กองแผนงาน/ระดับบัณฑิตศึกษา โดยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 หน้าที่ 18) ซึ่งการเพ่ิมข้อมูลใน
หมวดนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

3.1) กำรเพิ่มข้อมูล ระดับปริญญำตรี 
1. เมื่อเลือก Input ในหมวด 3 จะปรากฏเมนู ให้เพ่ิมข้อมูลดังนี้ 

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

 
 

2. เลือก ข้อมูลนักศึกษา หน้าจอจะแสดงข้อมูลปีการศึกษาที่รับเข้า ถึงปีการศึกษาที่
ต้องรายงาน แล้วกดบันทึกข้อมูลใหม่ 

 
3. หน้าจอจะแสดงตารางให้กรอกข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปี กดบันทึก 

(ข้อมูลนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดย กองแผนงาน/ระดับบัณฑิตศึกษา โดยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 หน้าที่ 18) 

1 
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4. เลือกจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ให้กรอกปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร กับปีการศึกษา
ที่ต้องรายงานภายในกรอบ และกดบันทึกข้อมูลใหม่ 

5. เมื่อเพ่ิมปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร กับปีการศึกษาที่ต้องรายงานแล้ว หน้าจอจะ
แสดงตารางให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในกรอบ (ข้อมูลบัณฑิต ระดับปริญญาตรี โดย 
กองแผนงาน/ระดับบัณฑิตศึกษา โดยส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/
แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 หน้าที่ 18) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดบันทึก 

 

* สามารถเพ่ิมเติมหมายเหตุ ข้อมูล หรือรายงาน ในช่องว่าง ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการส าเร็จการศึกษา และกดบันทึก 

6. เลือก คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หน้าจอจะแสดงตารางให้เพ่ิม
ข้อมูล (ข้อมูลบัณฑิต ระดับปริญญาตรี โดย กองแผนงาน/ระดับบัณฑิตศึกษา โดยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 หน้าที่ 18) เมื่อกรอกข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว ให้กดบันทึก 

3 

4 
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7. เลือก ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (ข้อมูลบัณฑิต ระดับปริญญาตรี โดย 
กองแผนงาน/ระดับบัณฑิตศึกษา โดยส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/
แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 หน้าที่ 18) หน้าจอจะแสดงตารางให้เพิ่มข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ให้กดบันทึก 

 
8. เลือก วิเคราะห์ผลที่ได้ หน้าจอจะแสดงช่องว่างให้กรอกข้อมูล การวิเคราะห์ผลที่

ได้ และการเผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว 
ให้กดบันทึก 

6 

7 
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3.2) กำรเพิ่มข้อมูล ระดับบัณฑิตศึกษำ 
1. การ Input ในหมวด 3 ระดับบัณฑิตศึกษา จะมีขั้นตอนการกรอกเหมือนระดับ

ปริญญา จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการกรอกข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก แทนการกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 

2. เมื่อเลือก Input ข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท/เอก หน้าจอจะแสดงตารางให้เพ่ิมข้อมูล กรอกรายละเอียดผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้กดบันทึก 

 
 

 
 

8 

1 2 
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3.3) ประเมินตัวบ่งชี้  
กดเลือกเมนูประเมินตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 3 ตัวบ่งชี้จะปรากฏในหน้าจอ 5 ตัวบ่งชี้ 

ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา (ร้อยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หรือ ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่) 

3. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
4. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
5. ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ดังกรอบในรูปด้านล่าง 

 

6. เลือก ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน้าจอจะแสดงข้อมูลในส่วนของคะแนนการประเมิน ที่ลิ้งค์มาจากการ 
Input ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง สามารถกลับไป
แก้ไขข้อมูลได้ ในส่วนของการ Input 

7. เพ่ิมรายละเอียดในผลการด าเนินงาน จากการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือ copy มา
จากโปรแกรม word จากรายงานการประเมินตนเอง SAR เมื่อเพ่ิมรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กดที่ 
บันทึกประมวลผลการประเมิน 

เมนูประเมินตัวบ่งชีใ้นหมวดที่ 3 



51 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานการใช้ระบบฐานขอ้มูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสตูร |       

 

8. เลือก ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา (ร้อย
ละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี) หน้าจอจะแสดงข้อมูลใน
ส่วนของคะแนนการประเมิน ที่ลิ้งค์มาจากการ Input ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (หากข้อมูลมี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ ในส่วนของการ Input 

9. เพ่ิมรายละเอียดในผลการด าเนินงาน จากการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือ copy มา
จากโปรแกรม word จากรายงานการประเมินตนเอง SAR เมื่อเพ่ิมรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กดท่ี 
บันทึกประมวลผลการประเมิน 

 

6 

7 

8 

9 
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10. เลือก ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่) 
หน้าจอจะแสดงข้อมูลในส่วนของคะแนนการประเมิน ที่ลิ้งค์มาจากการ Input ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล (หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ ในส่วนของการ 
Input 

 

11. เพ่ิมรายละเอียดในผลการด าเนินงาน จากการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือ copy มา
จากโปรแกรม word จากรายงานการประเมินตนเอง SAR เมื่อเพ่ิมรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กดท่ี 
บันทึกประมวลผลการประเมิน 

 

 

10 

11 
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12. ในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ถึง 3.3 ให้เลือกตัวบ่งชี้ที่จะประเมิน กรอกผลการ
ด าเนินงาน  

 

13.  เลือกคะแนนประเมินตนเอง จะมีตัวเลขปรากฏที่ช่องคะแนนการประเมิน  
14.  เพ่ิมรายการหลักฐานแล้ว กดบันทึกประมวลผลการประเมิน 
15. ในกรณีที่ประเมินตนเอง คะแนน 4 หรือ 5 ต้องกรอกเหตุผลที่ประเมิน 

หากไม ่ระบุเมื่อกดบันทึก ข้อมูลจะไม่บันทึกให้และไม่แสดงคะแนนการประเมิน 

 

4) หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปผลรำยวิชำ ประกอบด้วย ข้อมูลที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบที่ 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(ข้อมูลน ามาจาก มคอ2 โดย ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส านักบริหารบัณฑิตศึกษา 

12 

13 

14 

15 
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สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 หน้าที่ 19), ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ข้อมูลน ามาจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ประจ าหลักสูตร สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 หน้าที่ 20), ตัว
บ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน (ข้อมูลน ามาจากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินที่กองแผนงานท าการ
ส ารวจและรวบรวมผล สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 หน้าที่ 20) และตัว
บ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ข้อมูล
น ามาจาก มคอ5 โดยฝ่ายวิชาการ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส านักบริหารบัณฑิตศึกษา 
สามารถดูรายละเอียดข้อมูล/แหล่งที่มา จากตารางที่ 1 หน้าที่ 20) 

4.1) กำรเพิ่มข้อมูล  
1. เลือก Input ในหมวด 4 จะปรากฏเมนู 10 เมนู ให้เพ่ิมข้อมูลดังภาพ 

 

2. เลือก ข้อมูลรายวิชา หน้าจอจะแสดง ข้อมูลรายวิชา  
3. กด New จะปรากฏตาราง เพ่ือให้กรอกรายละเอียดของรายวิชา เมื่อกรอก

รายละเอียดเสร็จแล้วให้กด Update 

1 



55 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานการใช้ระบบฐานขอ้มูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสตูร |       

 
4. เลือก ระบุสถานะรายวิชา หน้าจอจะแสดง ข้อมูลสถานะรายวิชา 
5. สามารถค้นหา โดยกรอกชื่อ รายละเอียดขอรายวิชา 
6. เลือก Check คือ เลือกรายวิชาทั้งหมด หรือเลือก Uncheck หากไม่ต้องการ

เลือกรายวิชาทั้งหมด 

 
7. เลือก สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน หน้าจอจะแสดง สรุปรายวิชาที่เปิดสอนในแต่

ละปี ให้เลือกรายชื่อวิชาที่เปิดสอนใหม่ (ระบบจะลิ้งค์มาจาก สถานะรายวิชา จากข้อ 4) หรือเพ่ิม
รายวิชา ดังภาพต่อไปนี้ 

8. กรอกรายละเอียดข้อมูล และกดบันทึกผล 
 

2 

3 

4 

5 
6 
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* หมายเหตุ เนื่องจากรายวิชามีจ านวนมาก สามารถท าการ Import ข้อมูลเข้า 

หน้าจอจะแสดง Import รายวิชา มีข้ันตอนดังนี้ 
   8.1 ให้เลือกสร้างไฟล์สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี  

 
8.2 เมื่อได้รับไฟล์ Excel  เพ่ือกรอกรายละเอียดของรายวิชา  

 
8.3 เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วให้บันทึกไฟล์ โดยใช้ สกุล .csv (Ms-Dos) 

ดังภาพ 

7 

8 

8.1 
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8.4 ให้กด เลือกไฟล์ ที่กรอกรายละเอียดข้อมูลรายวิชาแล้ว บันทึกการน าเข้า 

 
 

9. เลือก การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ กดท่ีลูกศรให้ปรากฏ
รายวิชา และเลือกรายวิชานั้น ระบบเพ่ิมรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ ให้กดบันทึกผลการ
ด าเนินงาน และรายการหลักฐาน โดยต้องกรอกรายละเอียดตามประเด็น ดังนี้ ความผิดปกติ, เหตุที่
ท าผิดปกติ, การตรวจสอบ และมาตรการแก้ไข เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วให้กด Update 

 
 

9 

8.3 

8.4 
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10. เลือก รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน หน้าจอจะแสดง รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปี
การศึกษา ให้เลือก ดึงรายชื่อรายวิชาที่ไม่เปิดสอนใหม่ (ระบบจะลิ้งค์มาจาก สถานะรายวิชา)  

 
11.  หน้าจอจะแสดง ข้อมูลรหัส รายวิชาที่ไม่เปิดสอน ให้กดบันทึกผลการ

ด าเนินงานและรายการหลักฐาน จะแสดงช่องว่างให้กรอกรายละเอียด เหตุผลที่ไม่เปิดสอน และ
มาตรการที่ด าเนินการ เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กด Update 

 
12. รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบที่สอนเนื้อหาไม่ครบ จะมีขั้นตอนเหมือนข้อ 10-

11  โดย เลือก รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบที่สอนเนื้อหาไม่ครบ หน้าจอจะแสดง รายวิชาที่สอน
เนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา เลือกดึงรายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบใหม่ หน้าจอจะแสดงผล ข้อมูลรหัส 
ให้กดบันทึกผลการด าเนินงานและรายการหลักฐาน จะแสดงช่องว่างให้กรอกรายละเอียด เหตุหัวข้อที่
ขาด, สาเหตุที่ไม่ได้สอน และวิธีแก้ไข เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กด Update 

13. เลือก รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผล
การประเมิน กดท่ีลูกศรให้ปรากฏรายวิชา และเลือกรายวิชานั้น โดยกดท่ี รูปสี่เหลี่ยมหน้ารายวิชานั้น 
ระบบเพ่ิมรายวิชาที่ประเมินคุณภาพ 

10 
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14. หน้าจอจะแสดงรายวิชา และปรากฏรายละเอียดให้กรอกข้อมูล ภาค

การศึกษา ผลประเมินโดยนักเรียน ให้กดลูกศรเพ่ือเลือกค าตอบระหว่าง มี/ไม่มี และระบุรายละเอียด 
แผนการปรับปรุง เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กด Update  

 
15. เลือก ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน จะเป็นการกรอกแนวทางแก้ไขหรือ

ปรับปรุงของการด าเนินการให้ได้ตามคุณลักษณะของบัณฑิตท้ัง 5 ด้าน คือ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16. โดยแต่ละหัวข้อ มีขั้นตอนเหมือนกัน คือ ให้เลือก บันทึกผลการด าเนินงานและ
รายการหลักฐาน หน้าจอจะแสดงช่องว่างให้กรอกแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง  
 

13 
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17. เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กด Update 

  
 
18. เลือก การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ หน้าจอจะแสดงข้อค าถาม การปฐมนิเทศเพ่ือ

ชี้แจงหลักสูตร ให้เลือกค าตอบระหว่าง มี/ไม่มี และกรอกรายละเอียดจ านวนอาจารย์ใหม่ จ านวน
อาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ และกดบันทึกข้อมูล 

 

15 
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19. เลือก กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้
เลือก เพิ่ม  

 

20. หน้าจอจะปรากฏช่องว่างให้กรอกรายละเอียด เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว 
ให้กด Update 

 

21. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ใช้บัณฑิต (ข้อมูลและตัวเลขจะ
ลิ้งค์มาจากหมวดที่ 3 อัตโนมัติ) 
 

4.2) ประเมินตัวบ่งชี้  
กดเลือกเมนูประเมินตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 4 ตัวบ่งชี้จะปรากฏในหน้าจอ 4 ตัวบ่งชี้ 

ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

19 
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 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
1. การประเมินในตัวบ่งชี้ 5.1 – 5.3 มีข้ันตอนเหมือนกัน คือ กรอกผลการ

ด าเนินงานแล้ว กดเลือกคะแนนประเมินตนเอง จะมีตัวเลขปรากฏที่ช่องคะแนนการประเมิน เพ่ิม
รายการหลักฐาน จากการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือ copy มาจากโปรแกรม word จากรายงานการ
ประเมินตนเอง SAR เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว กดบันทึก (ในกรณีท่ีประเมินตนเอง คะแนน 4 
หรือ 5 ต้องกรอกเหตุผลที่ประเมิน หากไม่ระบุเมื่อกดบันทึก ข้อมูลจะไม่บันทึกให้และไม่แสดง
คะแนนการประเมิน) 

2. การประเมินในตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกดเลือก ผ่าน/ไม่ผ่าน กรอกผลการด าเนินงาน หรือ เลือก เป็น
ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ประเมินในปีนี้ ในตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ไม่มีการด าเนินงานในปีการศึกษานั้น โดย
สามารถกรอกรายละเอียดในผลด าเนินงานตามกรอบ TQF เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กด 
Update และกดบันทึก 

 

3.  ในการประเมินตัวบ่งชี้ 5.4 สามารถเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ของสถาบัน ที่มีผลการ
ด าเนินงานได้ ด้วยการกดเพ่ิมตัวบ่งชี้ของสถาบัน  

4. กด New เพ่ิมตัวบ่งชี้ของสถาบัน  

 

 

2 
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5) หมวดที่ 5 กำรบริหำรหลักสูตร ประกอบด้วย ข้อมูลที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

5.1) กำรเพิ่มข้อมูล  
1. เมื่อเลือก Input ในหมวด 5 ในหน้าจอจะปรากฏ การบริหารหลักสูตร เลือก 

บันทึกผลการด าเนินงานและรายการหลักฐาน 

 
2. เมื่อเลือก บันทึกผลการด าเนินงานและรายการหลักฐาน หน้าจอจะปรากฏ

ช่องว่างให้กรอกรายละเอียด 3 ประเด็น คือ ปัญหาในการบริหารหลักสูตร, ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต เมื่อ
กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กด Update และกดบันทึก 

 
 
5.2) ประเมินตัวบ่งชี้  

1. กดเลือกเมนูประเมินตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 5 หน้าจอจะปรากฏ ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ กรอกผลการด าเนินงาน จากการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือ copy มาจากโปรแกรม 
word จากรายงานการประเมินตนเอง SAR เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว กดบันทึกผลการประเมิน 
(ในกรณีที่ประเมินตนเอง คะแนน 4 หรือ 5 ต้องกรอกเหตุผลที่ประเมิน หากไม่ระบุเมื่อกดบันทึก 
ข้อมูลจะไม่บันทึกให้และไม่แสดงคะแนนการประเมิน) 

1 
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2. กดเลือกคะแนนประเมินตนเอง จะมีตัวเลขปรากฏที่ช่องคะแนนการประเมิน เพ่ิม
รายการหลักฐาน  

 

6) หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น ประกอบด้วย ประเด็นดังนี้ 
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
- สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
- สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

6.1) กำรเพิ่มข้อมูล  
1. การ Input ในหมวด 6 ในแต่ละประเด็น จะเป็นการกรอกรายละเอียด

เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน, สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
และสรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูล/แหล่งที่มาของข้อมูล จากข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน ประเด็นการสัมภาษณ์จากผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง อนาคต เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กด Update  
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6.2) ประเมินตัวบ่งชี้ ไม่มีการประเมินตัวบ่งชี้ ในหมวดที่ 6 
 
7) หมวดที่ 7 กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร (ถ้ำมี) จะเป็นการกรอก

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กดบันทึก 

 

* ไม่มีการประเมินตัวบ่งชี้ ในหมวดที่ 7 
 

8) หมวดที่ 8 แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำหลักสูตร ประกอบด้วย 2 ประเด็นดังนี้ 
1. บันทึกแผนปฏิบัติการประจ าปี เลือก เพ่ิม เพ่ือเข้าสู่หน้าจอบันทึกแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 

2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว จะปรากฏรายละเอียด 
แผนการด าเนินการปี ให้เลือกตามปีการศึกษา และกรอกผลการด าเนินงานในช่องว่าง รายละเอียด
ตามหัวข้อของช่องว่างนั้น เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กด Update 

1 
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3. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในกรพัฒนาหลักสูตร
กรอกผลการด าเนินงานใน เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กด บันทึก 

 
 
3.6 กำรรำยงำนผล 
 1. ในเมนู การรายงานผล ในระบบ CHE QA Online ประกอบด้วย หัวข้อ 7 หัวข้อ ดังภาพ

ด้านล่าง  
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 2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร การประเมินตนเอง สามารถกรอกรายละเอียดบทสรุปผู้บริหาร 
โดยเลือก แก้ไข/บันทึกข้อมูล เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กด Update 

 
3. รายนามคณะผู้ประเมิน สามารถเพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการ โดยกรอกรายชื่อหรือรหัส

กรรมการ ในช่องว่าง ค้นหาชื่อ/รหัสกรรมการ เมื่อกรอกรายชื่อหรือรหัสกรรมการที่ข้ึนทะเบียน กด 
ตกลง หรือ เรียกดูทั้งหมด  

4. หน้าจอจะแสดงรายชื่อคณะกรรมการ ให้เลือกรายชื่อกรรมการ รายชื่อกรรมการจะ
ปรากฏที่ รายการคณะกรรมการประเมิน  

5. เลือกประเภทคณะกรรมการประเมิน เช่น ประธานฯ, กรรมการ และกรรมการและ
เลขานุการ กดบันทึก 
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6. บทน า กรอกรายละเอียดบทน า จากการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือcopy มาจากโปรแกรม 
word จากรายงานการประเมินตนเอง SAR โดยเลือก แก้ไข/บันทึกข้อมูล เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบถ้วนแล้ว ให้กด Update 

 

7. จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง กรอกรายละเอียดจาก
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมิน รายองค์ประกอบ จากการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือ copy มา
จากโปรแกรม word จากรายงานตรวจประเมินฯ โดยเลือก แก้ไข/บันทึกข้อมูล เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบถ้วนแล้ว ให้กด Update 
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8. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพระดับหลักสูตร (SAR) จะแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพ จาก
รายงานประเมินตนเอง 

 

9. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพระดับหลักสูตร (CAR) จะแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพ จาก
รายงานผลตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

 

10. ในเมนู ส่งรายงาน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตร ยังไม่ต้อง
ส่งรายงาน เนื่องจากส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จะด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล การประสานงานกับผู้ดูแลระบบ CHE QA Online จากส านักงาน
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการตัดตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการด าเนินการในรอบปีการศึกษาที่ประเมิน 
ยืนยันผลตรวจประเมิน ก่อนท าการส่งข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนล าดับสุดท้าย 

8 
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3.7 กำรบันทึกข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set : CDS) 

 การบันทึกข้อมูลพื้นฐานระดับหลักสูตร  เป็นการบันทึกข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับแต่
ละหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพภายในที่  สกอ.  จัดท าขึ้น  ส าหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพภายในที่  สกอ.  จัดท าขึ้น  ส าหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  ไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งวิชาการ  หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ จะนับเฉพาะที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันเท่านั้น 
(ในกรณีทีห่ลักสูตรนั้นใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบอื่น ที่ไม่ใช่ระบบของ สกอ. จะแสดง
ทางเลือกให้เลือกท างานเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน CDS) 

1. การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร  ท าได้โดยหลังจากเลือกเข้าท างานหลักสูตร
แล้ว  คลิกเลือกท างานข้อมูลพ้ืนฐาน   

2. คลิกท่ีสี่เหลี่ยมมีเครื่องหมายบวก  ที่แถบด้านซ้ายจะแสดงข้อมูล
พ้ืนฐานให้เลือกบันทึกข้อมูล 

 
 

1 

2 

10 
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3. คลิกเลือกข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องการบันทึกข้อมูล จะแสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
บันทึกกรณีท่ีมีข้อมูลย่อย จะมีเครื่องหมาย  หน้ารายการข้อมูลนั้น 

 
4. คลิกท่ี  จะแสดงรายการข้อมูลย่อยๆ 

 
5. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลรายการใด คลิกเลือกข้อมูลนั้น ระบบจะแสดงกรอบบันทึก

ข้อมูล 

3 
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6. ถ้าต้องการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูล ให้คลิก หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นกรอบที่ให้
เพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลได้ 

 
7. ให้เพ่ิม/แก้ไขข้อมูลในช่องที่ก าหนด  
8. บันทึกข้อมูลที่เพ่ิม/แก้ไข ให้คลิกปุ่ม   
9. ถ้าต้องการยกเลิกข้อมูลที่เพ่ิม/แก้ไข ให้คลิกปุ่ม  

 

คลกิข้อมลูที่ต้องการบนัทกึ/แก้ไข 

5 
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 • กรอกชื่อเกณฑ์การประเมินที่ใช้ส าหรับหลักสูตร (เช่น CUPT QA หรือ EdPEx) 
• กรอกข้อมูลในกรอบสรุปผลการประเมิน 
• กรอกข้อมูลในกรอบรายการหลักฐาน 

 
• ลากคลุมข้อความที่จะใช้เป็นจุด link ไฟล์ให้เป็นสีด า 
• คลิกปุ่ม link เพ่ือ Upload ไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ CHEQA Online (เอกสารที่ 

Upload จะถูกเก็บอยู่ที่ server ของ สกอ.) จะปรากฏกรอบให้ระบุไฟล์รายงานผลการประเมินที่
ต้องการ Upload เข้าสู่ระบบ (ไฟล์ที่จะ Upload ควรเป็นไฟล์ pdf) 

กรอกช่ือเกณฑ์การประเมิน 

กรอกผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ใช้ 

คลกิลากคลมุข้อความทีจ่ะ

ใช้เป็นจดุ link ให้เป็นสดี า 

กรอกรายการหลกัฐาน 

7 

8 
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• คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์ที่เตรียมไว้ จะปรากฏกรอบให้เลือกไฟล์ 

 

• คลิกปุ่ม  
 

คลกิเพื่อ Update ไฟล์ 

คลกิเพื่อเลอืกไฟล์ที่จะ Upload 
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• คลิกปุ่ม จะแสดงกรอบให้เลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน 
• เลือกโฟลเดอร์ และไฟล์ในเครื่องที่ใช้งานที่ต้องการ Upload  
• คลิกปุ่ม  เพ่ือใช้ไฟล์ที่เลือก ชื่อไฟล์ที่เลือกจะปรากฏในหน้าอัพโหลดไฟล์ 

 
• คลิกปุ่ม  ชื่อไฟล์ที่เลือกจะปรากฏในหน้า File Browser ของระบบ แสดง

ว่าไฟล์ได้ถูก Upload เข้าสู่ระบบ Sever ของ CHEQA Online แล้ว 
• หลังจาก Upload ไฟล์เข้าสู่ระบบแล้ว จะต้อง link ไฟล์ที่ต้องการด้วย โดยคลิกชื่อ

ไฟล์ที่ต้องการท า link ชื่อไฟล์ที่ต้องการ link จะปรากฏในกรอบ link 

คลกิเพื่อเลอืกไฟล์ 

คลกิเลอืกโฟร์เดอร์ทีม่ีไฟล์อยู่ 

คลกิเลอืกไฟล์ที่ต้องการ 

คลกิเพื่ออพัโหลด 

แสดงช่ือไฟล์ที่เลอืก 
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• คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกการ link ไฟล์ ระบบจะกลับไปหน้าจอบันทึกรายงาน

การประเมิน โดยจุดข้อความที่ท า link ไว้จะมีปรากฏเส้นใต้ข้อความ 
• คลิกปุ่ม   เพ่ือบันทึกการท ารายงานการประเมิน ข้อมูลการประเมิน และ

รายการหลักฐานที่บันทึกไว้จะปรากฏในกรอบรายงานการประเมินพร้อมทั้งการ link ไปยังไฟล์
รายงานผลการประเมินที่ Upload และ link ไว้ 

 

เมื่อบันทึกข้อมูลของหลักสูตร  ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
และ Upload ไฟล์รายงานผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว  ให้ยืนยันการส่งข้อมูล  ซึ่งถ้ายืนยันการส่ง

ข้อมูลแล้ว  จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก  ถ้าต้องการยืนยันการส่งข้อมูล  ให้คลิกปุ่ม  
 
กำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  และก ำหนดรหัสผ่ำนใหม่ 
 ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน  รวมทั้งการก าหนดรหัสผ่านเข้าใช้งาน 
(Password) ของตนเองได้  ยกเว้นชื่อผู้ใช้งาน (Username) และสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้  การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน  และก าหนดรหัสผ่านใหม่  ท าได้จากหน้าจอเริ่มต้น (Home) 

 
 • คลิกท่ีชื่อผู้ใช้งาน จะปรากฏกรอบที่แสดงชื่อผู้ใช้ 

แสดงช่ือไฟล์ที่จะ link 

คลกิเพื่อบนัทกึ 

คลกิเพื่อยืนยนัการสง่ข้อมลู 



77 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานการใช้ระบบฐานขอ้มูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสตูร |       

 

 • คลิก  หรือ  จะปรากฏกรอบแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานที่ได้
บันทึกไว้ในระบบผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้  ยกเว้นชื่อผู้ใช้งาน (Username) และสิทธิ์การเข้า
ใช้งาน 

 
 • เมื่อ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลที่แก้ไขไว้ใน

ระบบ หรือคลิก  เพ่ือยกเลิกข้อมูลที่แก้ไขโดยไม่บันทึกไว้ในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขข้อมลูผู้ใช้งาน 
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3.8 กำรเลือกรูปแบบเกณฑ์กำรประกันคุณภำพฯ ระดับหลักสูตร 
 1. ในการเลือกรูปแบบการประเมินฯ สามารถท าได้โดยเข้าระบบ CHE ในระดับ Admin 

คณะ เลือกสัญลักษณ์  เพ่ือตั้งค่า ก าหนดหลักสูตรของคณะ โดยเลือกกลุ่มสาขาวิชา เลือกคณะ 
เลือกเกณฑ์ประเมิน และกรอกรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 

- เป็นหลักสูตร สห โดยเลือก เป็น สห / ไม่เป็น สห 
- การประเมิน คือรูปแบบการประเมิน เช่น สกอ., CUPT หรือ อื่นๆ 
- กลุ่มสาขา 
- การเปิดสอน เช่น ในเวลา หรือ นอกเวลา 
- ISCED เป็นค าอธิบายรูปแบบของหลักสูตร 
- เกณฑ์การประเมิน เช่น ปี 2548 หรือ 2558 
เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กด Update 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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บทที่ ๔ 
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 

 
 

4.1 ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 

ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในฯ ยังพบปัญหาอุปสรรคจากการน าระบบสารสนเทศไปใช้ ดังนี้   

1. การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้รับผิดชอบ ท าให้ขาดการติดตามผลความก้าวหน้า
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงาน หรือการใช้ระบบสารสนเทศ ขาดความ
ต่อเนื่องท าให้งานล่าช้า 

2. จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่  พอเพียงส าหรับการดูแลและ
แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบางกรณีอาจต้องใช้เวลานานในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน 

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพฯ ส่วนใหญ่จะ
เป็นในเรื่องการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่พอเพียงและไม่ทั่วถึง บาง
หน่วยงานคัดเลือกบุคลากรที่ส่งอบรมโดยไม่ค านึงว่าบุคคลที่คัดเลือกนั้นปฏิบัติงานตรงกับหัวข้อที่ 
อบรมหรือไม่ บุคลากรไม่ได้รับการ อบรม อย่างทั่วถึง 

4. งบประมาณในการพัฒนาระบบที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงขาดงบสนับสนุนในการพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

5. ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ระบบสารสนเทศที่รายงานออกยังเกิดข้อผิดพลาด ไม่น่าเชื่อถือ 
ผู้บริหารจึงยังไม่เคยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือบริหารหรือใช้ในการตัดสินใจ เนื่องจากถ้าน าไปใช้
ในการตัดสินใจ อาจท าให้การตัดสินใจครั้งนั้นผิดพลาดได้ 

6. ผู้บริหารบางหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจด้านไอที หรือมีเจตคติว่า ผู้บริหารไม่
จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านไอทีก็ได้ เป็นต้น เมื่อผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจ ส่งผลให้ระดับปฏิบัติการ
ขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง เช่น กรณีที่มีระบบสารเทศใช้อยู่ก่อนแล้วมักจะละเลยป้อน
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือไม่พัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกหน้าที่  

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยครั้ง หรือมีข้อกฎหมายบังคับ เป็น
ต้น มักจะมีการเพ่ิมเงื่อนไข ข้อมูลสนเทศให้เพ่ิมขึ้น จะส่งผลให้ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่แล้วไม่
สามารถให้สารสนเทศต่อนโยบายใหม่ ๆ ได้ ทั้งนี้อาจจะไม่มีข้อมูลดิบที่เกี่ยวข้องป้อนเข้า ไปในระบบ
จึงไม่สามารถน าข้อมูลดิบเหล่านั้นมาประมวลผลให้เกิดสารสนเทศที่ต้องการได้ เช่น ฐานข้อมูล 
หลักสูตร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ระดับปฏิบัติการ ที่จะต้องเพ่ิมเติมข้อมูล
ให้ครบตามจ านวนข้อมูลที่ได้ป้อนไว้แล้วทุก ๆ ระเบียน 
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4.2 แนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำน 
1. การวางแผนและจัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจของกระบวนการการใช้ระบบ จาก

ขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดท าเอกสารอย่างเป็นขั้นตอนในการใช้งาน มีการฝึกอบรม มีการวัดผล และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น 

2. มีการควบคุมและติดตามการท างานตามภารกิจต่าง ๆ ที่ก าหนดในแผนปฏิทินการ
ด าเนินงาน มีการดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปตามที่ก าหนด ลักษณะของระดับนี้ คือใช้ผลส าเร็จของ
โครงการที่ผ่านมาเป็นตัวอย่าง มีการก าหนดมาตรฐานโครงการ และมีการจัดรูปแบบองค์กรให้งาน
โครงการด าเนินไปได้ดี  

3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละระดับที่ชัดเจน จัดตั้งกลุ่มผู้รับผิดชอบการเช้าใช้ระบบใน
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการใช้งานของหน่วยงานด้วย และมีการจัดฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง
เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการมีความรู้และทักษะที่สามารถท างานที่ก าหนดได้ดี สามารถเข้ า
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานได้ตลอดเวลา 

 
4.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพฯ เช่น การแก้ไขปัญหาจากการใช้ระบบเบื้องต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุด
ในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพฯ 

2. ควรมีการจัดท าคู่มือระบบ CHE QA 3D และ UBU QA Online (E-doc) ทั้งในระดับคณะ/
หน่วยงานและสถาบัน 
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