
 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการใช้ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเกณฑ์อ่ืนๆ ก 

ส่วนที่ 1 วิธีการเข้าระบบ   1 

ส่วนที่ 2 การกรอกข้อมูลใน CDS/ การกรอกข้อมูลใน Input  9 

ส่วนที่ 3 การประเมินตัวบ่งชี้ 18 

ส่วนที่ 4 วิธีการฝากไฟล์เพ่ือแนบรายละเอียดผลการประเมินและรายการหลักฐาน 21 



ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการใช้ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร (CHE QA 3D) 

Input  ระบบ CHE QA 3D แหล่งข้อมูล 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายบุคคล) (More Info…) 
1. ชื่อ – นามสกุล

มคอ.2 และ ระบบ TQF 

2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
2.1 ระดับปริญญา (ปริญญาตรี/โท/เอก)
2.2 ต าแหน่งทางวิชาการ  (อ./ผศ./รศ./ศ.)

3. วุฒิการศึกษาแต่ละระดับ
3.1 ระดับปริญญา  (ปริญญาตรี/โท/เอก)
3.2 ชื่อปริญญา
3.3 สาขาที่จบ
3.4 ปีที่จบ
3.5 ชื่อสถานศึกษาท่ีจบ

4. ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
4.1 ชื่อผลงาน  (เชิงคุณภาพ)
4.2 ประเภทผลงาน น้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.3 จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล

TCI  และ Scopus (ป.เอก) 

รายงาน SAR 

 อาจารย์ผู้สอน (ชื่อ-นามสกุล) มคอ.2 
 สถานที่เปิดการเรียนการสอน มคอ.2 

ก 



1.2  เมื่อเลือกเข้ามาแล้วให้เลือก CHE QA 3D (ตามภาพประกอบด้านล่าง) 

เลือกส ำหรับกำรประเมินปี 2561 

1
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1.5 เลือกเกณฑ์ท่ีใช้ประเมิน ส ำหรับเกณฑ์กำรประเมินนำนำชำติ (AUN-QA) , (WFME)และสภำวิชำชีพ ให้
เลือกเกณฑ์ อ่ืนๆ 

1.6 เลือกเกณฑ์ ISED ว่ำหลักสูตรของท่ำนอยู่ในสำขำใด (ภำพประกอบด้ำนล่ำง) 
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1.7 เลือกการเปิดสอนว่าสอนในเวลา นอกเวลา หรือท้ังในและนอกเวลา (ตามภาพประกอบด้านล่าง) 

 1.8 เลือกว่าหลักสูตรของท่านใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปีการศึกษาใด ระหว่าง พ.ศ.2548 หรือ พ.ศ.
2558 (ตามภาพประกอบด้านล่าง)  
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 1.9 ส าหรับเกณฑ์ พ.ศ.2558 ให้เลือกว่าหลักสูตรของท่านเป็น วิชาการ หรือ ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ ส่วน
ถ้าหลักสูตรใช้เกณฑ์ปี พ.ศ.2548 ให้ใส่ว่าไม่เลือก (ตามภาพประกอบด้านล่าง)  

 1.10 เลือกสถานะของหลักสูตรว่า เป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 

(ตามภาพประกอบด้านล่าง)  
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 1.11 เลือกว่าหลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. ใด และเมื่อท่านเลือกครบ
ทุกช่องแล้วให้ท่านกด Update ทางด้านลางขวามือ เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด (ตามภาพประกอบด้านล่าง) 

 1.12 เมื่อบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้วให้กด Select หลักสูตรท่ีจะด าเนินการกรอกข้อมูล 
(ตามภาพประกอบด้านล่าง)  
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กำรประเมินโดยไม่ใช้เกณฑ์ สกอ. 

เมื่อ login เข้าสู่ระบบ เป็น admin ระดับหลักสูตร จะแสดงหน้าจอดังรูป 

ร 

ข้อมูลที่ต้องกรอกผ่ำนระบบมีดังนี้  

1. ข้อมูลพื้นฐำน Common Data Set

2. ข้อมูล input หมวดที่ 1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ผู้สอน และประเมินตัวบ่งชี้ 1.1

3. รำยงำนผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่สถำบันเลือกใช้ กรอกผลด ำเนินงำน / รำยกำรหลักฐำน

 กำรกรอกข้อมูลพื้นฐำน Common Data Set 

โดยกรอกข้อมูล CDS ชุดท่ี 1-9  

คลิกที่ + จะแสดงรำยกำร CDS 
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เมื่อกรอกข้อมูลแล้วระบบจะแสดงสีเขียว 

1.คลกิเลือก CDS

คลิก + จะแสดงรำยกำร CDS ทัง้หมด 

1.คลกิเลือก รำยกำรCDS

2.คลกิแก้ไข 

3.กรอกข้อมูล 

4. บันทกึ
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 กำรกรอกข้อมูลหมวดที ่1 

1. คลิกเพื่อแสดงรำยกำร input

ข้อมูลอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

2 .เลือกรำยกำร 

1 

2 
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1. คลิก  เพ่ือแสดงรายชื่ออาจารย์ ระบบจะแสดงชื่ออาจารย์ทั้งหมด 

2. ท าการเลือกอาจารย์ โดยการ คลิกท่ีช่องสี่เหลื่อม  หน้าชื่อ หรือ ท าการค้นหา โดยใช้รหัสบัตร

ประชาชน ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ หรือวุฒิการศึกษา  แล้วคลิกที่ว่ำง เมื่อเลือกเสร็จ 

3. กดปุ่ม   จะแสดงรายชื่ออาจารย์ที่ตารางด้านล่าง ดังรูป 

กรณีที่อำจำรย์ ตำม มคอ.2 เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (ปัจจุปัน) 

3 

แสดงรำยช่ืออำจำรย์ที่เลือก 

4.เลือกผิด กดปุ่ม Delete

1 

2 
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1. ท าการเลือกอาจารย์ โดยการ คลิกท่ีช่องสี่เหลื่อม  หน้าชื่อ 

2. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายชื่ออาจารย์ที่

เลือกลงมาที่ตารางด้านล่าง อาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุปัน

ถ้าต้องการเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุปันใหม่ ให้คลิกเลือก  แล้วกดปุ่ม 

รำยช่ืออำจำย์ที่เลือกจำกด้ำนบน มคอ 2

แจ้งเตือนกรณีอำจำรย์ซ ำ้กับหลักสูตรอ่ืน
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กำรกรอกข้อมูลประวัติกำรศึกษำ ผลงำนทำงวิชำกำร และอำจำรย์ 

กำรกรอกประวัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

คลิก More Info.. ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา 

คลิก New จะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล   กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม Update กดปุ่ม Edit เมื่อต้องการแก้ไข 

เลือก 

1.เพิ่ม 

2. กรอกประวัตกิำรศึกษำ

3.บันทกึ 

1.เลือกประวัตกิำรศึกษำ และต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

2.กรอกประสบกำรณ์กำรสอน 

3. บันทกึ
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กำรกรอกข้อมูลผลงำนทำงวิชำกำร 

1. คลิก New จะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล
2. กรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ
3. กดปุ่ม Update  เพ่ือบันทึกข้อมูล
4. กดปุ่ม Edit เมื่อต้องการแก้ไข หรือปุ่ม Delete เพ่ือลบข้อมูล

แก้ไข

1 

2. กรอกผลงำนทำงวิชำกำร

3 

แก้ไข 
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 1.7 กดที่ New เพ่ือเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อด าเนินการแล้วให้กดที่ 
update ด้านล่างขวามือ (ตามภาพประกอบด้านล่าง)  

 1.8 กดที่ New ตรงผลงานทางวิชาการเพ่ือกรอกชื่อผลงานทางวิชาการพร้อมกับให้ค่าน้ าหนักของ
ผลงาน เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วให้กด update ด้านล่างขวามือ (ตามภาพประกอบด้านล่าง)  
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 1.9 กดที่ New เพ่ือกรอกจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงข้อมูลในฐาน TCI เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วให้กด 
update ด้านล่างขวามือ (ตามภาพประกอบด้านล่าง)  

1.10 กดที่ input อาจารย์ผู้สอน เพื่อใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร (ตามภาพประกอบด้านล่าง) 
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 1.11 กดเครื่องหมายแล้วพิมพ์ชื่ออาจารย์ท่ีต้องการ เลือกช่องว่างหน้าชื่ออาจารย์ และกด
เคร่ืองหมายลงเพื่อปิดตาราง แล้วกดท่ี “เพ่ิม” เพ่ือบันทึกอาจารย์ (ตามภาพประกอบด้านล่าง) 

1.12 กดที่ input สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ให้เลือกท่ี “เพ่ิม” (ตามภาพประกอบด้านล่าง) 
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 1.13 เมื่อกดที่ “เพ่ิม” แล้วให้กรอกสถานท่ีจัดการเรียนการสอน เมื่อเสร็จแล้วให้กดที่ update 
ด้านลา่งขวามือ (ตามภาพประกอบด้านล่าง)  
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 เมื่อประเมินครบทุกข้อแล้วจะมีสัญลักษณ์ปรากฏหน้าข้อ เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วให้กดที่บันทึก
ประมวลผลการประเมิน (ตามภาพประกอบด้านล่าง)  
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  รำยงำนผลกำรประเมิน 

แสดงหน้าจอดังรูป 

คลิกบันทกึ
ข้อมูล

กรอกผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
/ รำยกำรหลักฐำน

บันทกึข้อมูล

AUN-QA , WFME , สภาวิชาชีพ

กรอกชืิ่อเกณฑ การประเมิน AUN-QA ,เกณฑ  WFME หรือ สภาวิชาชีพ
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ส่วนท่ี 4 วิธีการแนบไฟล์รายละเอียดผลการประเมินและรายการหลักฐาน 

1. กรอกชื่อเกณฑ์การประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์ AUN-QA , WFME ,สภาวิชาชีพ

2. หลังจากคลิกปุ่มสีเหลืองเพ่ือที่จะแนบไฟล์จะขึ้นหน้าแบบนี้ ให้เข้าไปที่  
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3. หน้านี้ให้คลิกตรงเครื่องหมาย + ตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. ให้เลือกคณะที่ท่านสังกัด และคลิกปุ่ม อัพโหลดไฟล์

 เลือกคณะที่ท่านสังกัด 
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5. คลิกเลือกไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ PDF 1. SAR ให้ต้ังชื่อไฟล์ SAR_ชื่อหลักสูตร

2. APP D ให้ต้ังชื่อไฟล์ APP D_ ชื่อหลักสูตร

หลังจากนั้นให้กด อัพโหลดไฟล์ 

6. หลังจากอัพโหลดแล้วจะขึ้นหน้าตาแบบดังภาพค่ะ ให้กด แสดง
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7. จะปรากฎลิ้งค์ PDF ให้คัดลอกลิ้งค์ ตามภาพ

8. คลุมค าว่า 1. รายงานการประเมินตนเอง ให้แนบไฟล์ท่ีเป็น SAR

2.รายงานผลการประเมินตนเอง ให้แนบไฟล์ท่ีเป็น APP D

แล้วกด รูปตามลูกศรเพ่ือจะลิ้งค์เอกสาร 
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9. จะขึ้นหน้านี้ให้ใส่ลิ้งค์ที่คัดลอกไว้ในช่องตามรูปภาพด้านล่าง หลังจากนั้นกด ตกลง

10. จากนั้นก็ให้ใส่ช่องรายการหลักฐานท าเหมือนกันกับรายละเอียดผลการประเมิน
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11. ช่องคะแนนผลการประเมินให้เลือกที่ ไม่มีคะแนนเฉล่ีย

ช่องคะแนนหรือผลการประเมินส าหรับระบบอ่ืนๆ ให้กรอก ไม่มีคะแนน 

12. กด Update เป็นอันว่าเสร็จสิ้นค่ะ
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- แบบฟอร์มต่างๆของ CHE QA ONLINE เพ่ิมชื่อหลักสูตรหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร แบบฟอร์มแจ้งตัวบ่งชี้ที่
ไม่สามารถประเมินได้ 

เข้าไปที่ qd.swu.ac.th 

กรอกข้อมูลเสร็จแล้วรบกวนส่งกลับมาที่ qd@g.swu.ac.th 
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หากมีขอสงสัยประการใดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่นางสาวปภัสสร จงเจริญรุงเรือง ตอ 12625
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