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ภาคผนวก ก  
คู่มอืการติดตั้งระบบ 

  การติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพการศึกษา วิทยาลยั
อินเตอร์เทคล าปาง ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จ าเป็นตอ้งมีการติดตั้งโปรแกรมระบบฐานขอ้มูลมายเอส
คิวแอล พร้อมกบัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมภาษาพีเอชพี ซ่ึงโปรแกรมดงักล่าวไดถู้กติดตั้งอยู่ท่ี
เซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบติัการเรียบร้อยแลว้โดยผูดู้แลระบบ ซ่ึงความตอ้งการของระบบคือ 

- พีเอชพี (PHP) 
- มายเอสคิวแอล (MySQL) 
- อาปาเช่ เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
ในส่วนของการติดตั้งฐานขอ้มูล และโปรแกรม จะมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
 

ก.1 สร้างฐานข้อมูล 
  สร้างฐานขอ้มูลเพื่อใช้ในการเก็บและเรียกใช้ขอ้มูลทั้งหมด ซ่ึงมีขั้นตอนในการ
สร้างฐานขอ้มูลดงัน้ี 

1) เปิดโปรแกรมท่ีสามารถจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอลได ้เช่น พีเอชพีมาย
แอดมิน (phpMyAdmin) หากใชโ้ปรแกรมอ่ืนตอ้งท าการเช่ือมต่อฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล
เซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยก่อน 

2) ท าการสร้างฐานขอ้มูล โดยเขา้รหสัแบบ UTF-8 ดงัรูป ก.1 
3) หลงัจากนั้นเลือกฐานขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนและเลือกไฟล ์eng.sql โดยกดปุ่ม 

Browse และเม่ือเลือกแลว้ให้กดปุ่ม Go ดงัรูป ก.2 
4) หลงัจากท าการสร้างฐานขอ้มูลแลว้จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป ก.3 เป็นอนัเสร็จ

ส้ินการสร้างฐานขอ้มูล 

 
รูป ก.1 การใชพ้ีเอชพีมายแอดมินในการสร้างฐานขอ้มูล 
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รูป ก.2 ท าการเลือกไฟล์ eng.sql เขา้สู่ฐานขอ้มูล 

 
รูป ก.3 หนา้จอหลงัจากสร้างฐานขอ้มูลเรียบร้อย 

 
ก.2 การติดตั้งโปรแกรมพเีอชพ ี(PHP) 
  เป็นส่วนของเน้ือหาโปรแกรมทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง โดยจะอยู่ในแฟ้มและท าการคัดลอก
แฟ้มขอ้มูลไปไวท่ี้เซิร์ฟเวอร์ตามต าแหน่งท่ีก าหนดคือ  www  หรือตามท่ีเซิร์ฟเวอร์ก าหนด ดงัรูป 
ก.4 จะประกอบดว้ยไฟลต์่าง ๆ ดงัรูป ก.4 

 
รูปท่ี ก.4 แสดงการคดัลอกแฟ้มขอ้มูลไปยงัเซิร์ฟเวอร์ 
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ก.3 การส ารองข้อมูล (Back Up) 
  เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลสูญหายจึงต้องท าการส ารองข้อมูลเป็นระยะ ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการส ารองขอ้มูลดงัน้ี 
 ส ารองขอ้มูลโดยใชพ้ีเอชพีมายแอดมิน 

1) เปิดโปรแกรมท่ีสามารถจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอลได ้เช่น พีเอชพีมายแอดมิน 
หากใช้โปรแกรมอ่ืนต้องท าการเช่ือมต่อฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ให้
เรียบร้อยก่อน 

2) เลือกฐานขอ้มูล eng แลว้จึงกด export (ส่งออก) 
3) ใหเ้ลือก save as file แลว้จึงกด GO 
4) หลงัจากเลือกเก็บไฟลเ์รียบร้อยแลว้จะปรากฏหนา้ต่างใหม่ข้ึนมาใหเ้ซฟไฟลข์อ้มูล 

 
รูปท่ี ก.5 การใชพ้ีเอชพีมายแอดมินในการส ารองขอ้มูล 

 



ภาคผนวก ข 
คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 วทิยาลยัอนิเตอร์เทคล าปาง 
ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใช้งานระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ของผูดู้แลระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดการใชง้านดงัน้ี 

ความสามารถของระบบส่วนผู้ดูแลระบบ   
 จะเป็นส่วนท่ีรับผดิชอบในการจดัการฐานขอ้มูล และก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน โดยมีหนา้ท่ี
การท างานดงัน้ี  

(1)  เป็นผูรั้บผิดชอบส าหรับการจดัการฐานขอ้มูล และขอ้มูลพื้นฐาน 
(2)  ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ 
(3)  จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
(4)  จดัการคดัลอกขอ้มูลเดิม 
(5)   จดัการรายงานการประกนัคุณภาพ 
ข.1 ส่วนการเข้าสู่ระบบ 

  เม่ือผูใ้ชง้านเขา้ใชง้านระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ก็จะปรากฏหนา้จอดงัรูป ข.1 

 
รูป ข.1 หนา้แรกของการเขา้ใชง้านระบบ 

  เม่ือเขา้สู่หน้าแรกของการใช้งานระบบ ผูใ้ช้งานจะตอ้งเขา้สู่ระบบโดยการกรอก
ขอ้มูลช่ือผูใ้ช ้(User) และรหสัผา่น (Password) และคลิกเลือกปุ่ม เขา้สู่ระบบ เพื่อเขา้ใชง้านระบบ 
ซ่ึงแสดงไดด้งัรูป ข.2 
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รูป ข.2 หนา้จอส่วนของการเขา้ใชง้านระบบ 

ข.2 ส่วนของการจัดการข้อมูลทัว่ไป 
  เม่ือกระบวนการเขา้สู่ระบบส าเร็จแลว้ โปรแกรมจะแสดง หนา้จอหลกัและเมนู
การใชง้านระบบ ดงัรูป ข.3 

 
รูป ข.3 หนา้จอส่วนของหนา้จอหลกัและเมนู 

 ข.2.1) การจัดการข้อมูลนักศึกษา 
  ผูใ้ชง้านระบบสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข และแสดงขอ้มูลนกัศึกษา โดยผูใ้ชร้ะบบ
เลือกใชเ้มนู ผูดู้แลระบบ เลือก ขอ้มูลนกัศึกษา โดยแสดงดงัรูป ข.4 

 
รูป ข.4 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลนกัศึกษา 

 1) ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลนกัศึกษาลงไปในฐานขอ้มูล โดยคลิกเลือก เพิ่ม
ขอ้มูลนกัศึกษา ขั้นตอนต่อไปท าการกรอกขอ้มูลนกัศึกษาในช่องกรอกขอ้มูล เสร็จแลว้ คลิกเลือก
ปุ่ม บนัทึกเพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อตอ้งการยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล ดงั
รูปท่ี ข.5 
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รูป ข.5 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลนกัศึกษา 

  2) ผูดู้แลระบบสามารถ แสดง แก้ไข และลบขอ้มูลนักศึกษา โดยคลิกเลือกเมนู 
แสดง/ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพดงัรูป ข.6  

 
รูป ข.6 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลนกัศึกษา  

   2.1 การลบขอ้มูลนกัศึกษา โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูป ข.
6 จากนั้นระบบจะแจง้เตือนเพื่อสอบถาม ความตอ้งการลบขอ้มูล ให้คลิกเลือกปุ่ม OK เพื่อตอ้งการ
ลบขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงัรูป ข.7 

 
รูป ข.7 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลนกัศึกษา 

  2.2 การแก้ไขขอ้มูล โดยคลิกเลือก สัญลักษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ข.6 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลนกัศึกษา เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ข.8 

1 

2 
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รูป ข.8 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลนกัศึกษา 

 ข.2.2) การจัดการข้อมูลคณะ/หน่วยงานหลกั 
  ผูใ้ชง้านระบบสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข และแสดงขอ้มูลคณะ/หน่วยงานหลกั โดย
ผูใ้ชร้ะบบเลือกใชเ้มนู ผูดู้แลระบบ เลือก ขอ้มูลคณะวชิา/หน่วยงานหลกั โดยแสดงดงัรูป ข.9 

 
รูป ข.9 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลคณะ/หน่วยงานหลกั 

1) ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลคณะ/หน่วยงานหลกั ลงไปในฐานขอ้มูล โดยคลิก
เลือก เพิ่มขอ้มูลคณะวชิา/หน่วยงานหลกั ขั้นตอนต่อไปท าการกรอกขอ้มูลคณะ ในช่องกรอกขอ้มูล 
เสร็จแลว้ คลิกเลือกปุ่ม บนัทึกเพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อตอ้งการยกเลิก
การเพิ่มขอ้มูล ดงัรูปท่ี ข.10 
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รูป ข.10 หนา้จอส่วนของการเพิ่มขอ้มูลคณะ/หน่วยงานหลกั 

2) ผูดู้แลระบบสามารถ แสดง แกไ้ข และลบขอ้มูลคณะ/หน่วยงานหลกั โดยคลิกเลือก
เมนู แสดง/ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพ ดงัรูป ข.11  

 
รูป ข.11 หนา้จอส่วนของการแสดงขอ้มูลคณะ/หน่วยงานหลกั 

    2.1การลบขอ้มูลคณะ/หน่วยงานหลกั  โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 
1 ดงัรูป ข.11 จากนั้นระบบจะแจง้เตือนเพื่อสอบถาม ความตอ้งการลบขอ้มูล ให้คลิกเลือกปุ่ม OK 
เพื่อตอ้งการลบขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงัรูป ข.12 

 
รูป ข.12 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลคณะ/หน่วยงานหลกั 

  2. 2 การแก้ไขขอ้มูล โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ข.11 
จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลคณะ เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการบนัทึก
ขอ้มูลท่ีแกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ข.13 

 
               รูป ข.13 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลคณะ 

1 
2 
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 ข.2.3) การจัดการสาขาวชิา/หน่วยงานย่อย 
  ผูใ้ชง้านระบบสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข และแสดงขอ้มูลสาขาวชิา/หน่วยงานยอ่ย
โดยผูใ้ชร้ะบบเลือกใชเ้มนู ผูดู้แลระบบ เลือก ขอ้มูลสาขาวชิา/หน่วยงานยอ่ยโดยแสดงดงัรูป ข.14 

 
รูป ข.14 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลสาขาวชิา/หน่วยงานยอ่ย 
1) ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลสาขาวิชา/หน่วยงานย่อย ลงไปในฐานขอ้มูล โดย

คลิกเลือก เพิ่มขอ้มูลสาขาวิชา/หน่วยงานย่อย ขั้นตอนต่อไปท าการเลือกขอ้มูลคณะวิชา กรอก
ขอ้มูลสาขาวิชา  และเลือกขอ้มูลวุฒิการศึกษาของสาขาวิชา เสร็จแลว้ คลิกเลือกปุ่ม บนัทึกเพื่อท า
การบนัทึกขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อตอ้งการยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล ดงัรูปท่ี ข.15 

 
รูป ข.15 หนา้จอส่วนของการเพิ่มขอ้มูลสาขาวชิา/หน่วยงานยอ่ย 

2) ผูดู้แลระบบสามารถ แสดง แกไ้ข และลบขอ้มูลสาขาวิชา/หน่วยงานยอ่ย โดยคลิก
เลือกเมนู แสดง/ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพ ดงัรูป ข.16 
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รูป ข.16 หนา้จอส่วนของการแสดงขอ้มูลสาขาวชิา/หน่วยงานยอ่ย 
 2.1 การลบข้อมูลสาขาวิชา/หน่วยงานย่อยโดยคลิกเลือก สัญลักษณ์

หมายเลข 1 ดงัรูป ข.16 จากนั้นระบบจะแจง้เตือนเพื่อสอบถาม ความตอ้งการลบขอ้มูล ให้คลิก
เลือกปุ่ม OK เพื่อตอ้งการลบขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงั
รูป ข.17 

 
รูป ข.17 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลสาขาวชิา/หน่วยงานยอ่ย 

  2.2 การแกไ้ขขอ้มูล โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ข.16 
จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลคณะ เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการบนัทึก
ขอ้มูลท่ีแกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ข.18 

 
รูป ข.18 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลสาขาวชิา/หน่วยงานยอ่ย 

ข.2.4) การจัดการข้อมูลบุคลากร 
  ผูใ้ช้งานระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และแสดงขอ้มูลบุคลากรโดยผูใ้ช้ระบบ
เลือกใชเ้มนู ผูดู้แลระบบ เลือก ขอ้มูลบุคลากรโดยแสดงดงัรูป ข.19 

1 

2 
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รูป ข.19 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลบุคลากร 

1) ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลบุคลากร ลงไปในฐานขอ้มูล โดยคลิกเลือก เพิ่ม
ขอ้มูลบุคลากร ขั้นตอนต่อไปท าการกรอกขอ้มูลบุคลากร เสร็จแลว้ คลิกเลือกปุ่ม บนัทึกเพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อตอ้งการยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล ดงัรูปท่ี ข.20 

 
รูป ข.20 หนา้จอส่วนของการเพิ่มขอ้มูลบุคลากร 

2) ผูดู้แลระบบสามารถ แสดง แกไ้ข และลบขอ้มูลบุคลากร โดยคลิกเลือกเมนู แสดง/
ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพ ดงัรูป ข.21 

 
รูป ข.21 หนา้จอส่วนของการแสดงขอ้มูลบุคลากร 

1 

2 
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 2.1 การลบขอ้มูลบุคลากร โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูป ข.
21จากนั้นระบบจะแจง้เตือนเพื่อสอบถาม ความตอ้งการลบขอ้มูล ให้คลิกเลือกปุ่ม OK เพื่อตอ้งการ
ลบขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงัรูป ข.22 

 
รูป ข.22 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลบุคลากร 

   2.2 การแก้ไขขอ้มูล โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ข.21 
จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลคณะ เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการบนัทึก
ขอ้มูลท่ีแกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ข.23 

 

 
รูป ข.23 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลบุคลากร 

 ข.3 จัดการข้อมูลปีการศึกษา 
  หน้าจอส าหรับจดัการขอ้มูลปีการศึกษาจะก าหนดขอ้มูลปีท่ีจะด าเนินการจดัเก็บ
ขอ้มูล ซ่ึงก่อนท่ีจะด าเนินการส่วนงานต่าง ๆ จะตอ้งก าหนดขอ้มูลปีก่อน โดยผูใ้ช้ระบบเลือกใช้
เมนูผูดู้แลระบบ แลว้เลือกก าหนดปีการศึกษา ดงัหนา้จอท่ีปรากฏในรูป ข.24  

 
รูป ข.24 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลปีการศึกษา 
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  1) ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลปีการศึกษา โดยคลิกเลือกเมนูเพิ่มข้อมูล 
หลงัจากนั้น ป้อนขอ้มูลปีการศึกษา รายละเอียด แลว้บนัทึกขอ้มูลโดยคลิกปุ่ม บนัทึก เพื่อบนัทึก
ขอ้มูลหรือคลิกปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกการบนัทึกขอ้มูล ดงัรูป ข.25 

 
รูป ข.25 หนา้จอส่วนของการเพิ่มขอ้มูลปีการศึกษา 

  2) ผูดู้แลระบบสามารถ แสดง แกไ้ข และลบขอ้มูลปีการศึกษา โดยคลิกเลือกเมนู 
แสดง/ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพ ดงัรูป ข.26 

 
รูป ข.26 หนา้จอส่วนของการแสดงขอ้มูลปีการศึกษา 

 2.1 การลบขอ้มูลปีการศึกษา โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูป 
ข.26 จากนั้นระบบจะแจง้เตือนเพื่อสอบถาม ความตอ้งการลบขอ้มูล ให้คลิกเลือกปุ่ม OK เพื่อ
ตอ้งการลบขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงัรูป ข.27 

 
รูป ข.27 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลปีการศึกษา 

1 
2 
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2.2 การแกไ้ขขอ้มูล โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ข.26 จากนั้นระบบจะ
แสดงหน้าจอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลปีการศึกษา เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ี
แกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ข.28 

 
รูป ข.28 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลปีการศึกษา 

ข.4 จัดการคัดลอกข้อมูลเดิม 
 หนา้จอส าหรับจดัการคดัลอกขอ้มูล เป็นการคดัลอกขอ้มูลจากปีการศึกษาเดิมท่ีมีขอ้มูลเดิม 
ไปยงัปีการศึกษาใหม่ ดงัหนา้จอท่ีปรากฏในรูป ข.29 

 
รูป ข.29 หนา้จอส่วนของการคดัลอกขอ้มูลพื้นฐาน 
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1) เลือกปีการศึกษาต้นฉบบั ตามสัญลักษณ์หมายเลข 1 หลังจากนั้นเลือกปี
การศึกษาปลายทางท่ีจะท าการคดัลอกไป ตามสัญลกัษณ์หมายเลข 2 หลงัจากเลือกปีการศึกษาเสร็จ
เรียบร้อยแลว้คลิกเลือกปุ่ม คดัลอก ตามสัญลกัษณ์หมายเลข 3 เพื่อท าการคดัลอกขอ้มูล ดงัหนา้จอท่ี
ปรากฏในรูป ข.30 

 
รูป ข.30หนา้จอส่วนของการเลือกขอ้มูลปีการศึกษาเพื่อคดัลอก 

  2 ) หลงัจาก ท าการเลือกปุ่มคดัลอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างเพื่อ
ยนืยนัการคดัลอก และปรากฏหนา้จอขอ้มูลการคดัลอก ดงัรูปท่ี ข.31 

 
รูป ข.31 หนา้จอส่วนของการแสดงขอ้มูลคดัลอก 

ข.5 จัดการรายงานการประกนัคุณภาพ 
  ผูใ้ชง้านระบบสามารถแสดงและพิมพร์ายงานการประเมินตนเอง และการประเมิน
โดยคณะกรรมการประเมินภายในโดยเลือกใช้เมนู รายงาน เลือกสรุปผลประเมินมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ซ่ึงเป็นผลการประเมินตนเองของเกณฑม์าตรฐาน สกอ. โดยแสดงดงัรูป ข.32 

 

1 2
2
2
2 

3
2
2
2 
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รูป ข.32 หนา้จอส่วนของการเขา้ใชง้านรายงานผลการประเมิน 

  เม่ือคลิกเลือก สรุปผลประเมินมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียบร้อย จะสามารถดูผล
การประเมินตนเองจาก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 และผลการประเมินโดยคณะกรรมการภายใน จาก
สัญลกัษณ์หมายเลข 2 และสามารถพิมพร์ายงานในแต่ละตวัช้ีวดั ไดโ้ดยคลิกสัญลกัษณ์ หมายเลข 3 
จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี ข.33 

 
รูป ข.33 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานะและพิมพร์ายงานการประเมิน 

 
 

1 2 

3 



ภาคผนวก ค 
คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 วทิยาลยัอนิเตอร์เทคล าปาง 
ส าหรับผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัด   (เจ้าหน้าทีป่ระกนัคุณภาพวทิยาลยั) 

  ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใช้งานระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ของผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั   (เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ
วทิยาลยั) ซ่ึงมีรายละเอียดการใชง้านดงัน้ี 

   ความสามารถของระบบส่วนผู้รับผดิชอบตัวช้ีวดั    (เจ้าหน้าที่ประกนัคุณภาพวทิยาลัย) 
    เป็นระบบท่ีมีเจา้หนา้ท่ีจดัท างานประกนัคุณภาพของวิทยาลยั ท าหนา้ท่ีในการรับผิดชอบ
เกณฑม์าตรฐานและตวัช้ีวดัตวัช้ีวดั ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ 
(2) จดัการขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
(3) จดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพ  
(4) จดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 
(5) จดัการชนิดตวับ่งช้ี 
(6) ก าหนดผูรั้บผดิชอบหลกัฐานเอกสารอา้งอิง 
(7) จดัการตรวจสอบ ยนืยนัหลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั 
(8) ก าหนดช่วงเวลาการประเมินคุณภาพ 
(9) ประเมินผลการประเมินตนเอง 
 - ประเมินผลตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ 
 - ประเมินผลตวับ่งช้ีคุณภาพ 
(10) สรุปคะแนนประเมิน 

  ค.1 ส่วนการเข้าสู่ระบบ 
  เม่ือผูใ้ช้งานเขา้ใช้งานระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ก็จะปรากฏหนา้จอดงัรูป ค.1 
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รูป ค.1 หนา้แรกของการเขา้ใชง้านระบบ 

  เม่ือเขา้สู่หน้าแรกของการใช้งานระบบ ผูใ้ช้งานจะตอ้งเขา้สู่ระบบโดยการกรอก
ขอ้มูลช่ือผูใ้ช้ (User) และรหสัผา่น (Password) และคลิกเลือกปุ่ม เขา้สู่ระบบ เพื่อเขา้ใชง้านระบบ 
ซ่ึงแสดงไดด้งัรูป ค.2 

 
รูป ค.2 หนา้จอส่วนของการเขา้ใชง้านระบบ 

  ค.2 จัดการข้อมูลเกณฑ์มาตรฐาน 
  ผูใ้ช้งานระบบในสิทธ์ิของผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัจะท าก าหนดเกณฑ์มาตรฐานโดย
เลือกใชเ้มนู ส านกังานประกนัคุณภาพ เลือกมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ดงัรูป ค.3 เลือกมาตรฐาน สมศ. เพื่อก าหนดเกณฑม์าตรฐาน สมศ. ดงัรูป ค.4 

 
รูป ค.3 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 
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รูป ค.4 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน สมศ. 

 1) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถเพิ่มขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐานลงไปในฐานขอ้มูล โดย
คลิกเลือก เพิ่มขอ้มูล ขั้นตอนต่อไปท าการกรอกขอ้มูลปีการศึกษา ขอ้มูลมาตรฐาน ในช่องกรอก
ขอ้มูล เสร็จแลว้ คลิกเลือกปุ่ม บนัทึกเพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อตอ้งการ
ยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล ดงัรูปท่ี ค.5 

 
รูป ค.5 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 

  2) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถ แสดง แกไ้ข และลบขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐาน โดย
คลิกเลือกเมนู แสดง/ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพดงัรูป ค.6 

 
รูป ค.6 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 

1 
2 
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  2.1 การลบขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐาน โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูป ค.6 
จากนั้นระบบจะแจง้เตือนเพื่อสอบถาม ความตอ้งการลบขอ้มูล ให้คลิกเลือกปุ่ม OK เพื่อตอ้งการ
ลบขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงัรูป ค.7 

 
รูป ค.7 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 

 2.2 การแกไ้ขขอ้มูล โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ค.6 จากนั้นระบบ
จะแสดงหน้าจอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐาน เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการบนัทึก
ขอ้มูลท่ีแกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ค.8 

 
รูป ค.8 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 

  ค.3 จัดการข้อมูลตัวช้ีวดัมาตรฐาน 
  ผูใ้ชง้านระบบในสิทธ์ิของผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัจะท าก าหนดตวัช้ีวดัมาตรฐานโดย
เลือกใช้เมนู ส านักงานประกันคุณภาพ เลือกตวับ่งช้ีมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อก าหนดตวัช้ีวดั
มาตรฐาน สกอ. ดงัรูป ค.9  และเลือกตวับ่งช้ีมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อก าหนดตวัช้ีวดัมาตรฐานสมศ. 
ดงัรูป ค.10  

 
รูป ค.9 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน สกอ. 
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รูป ค.10 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน สมศ. 

1) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถเพิ่มขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐานลงไปในฐานขอ้มูล โดย
คลิกเลือก เพิ่มขอ้มูล ขั้นตอนต่อไปท าการกรอกขอ้มูลตวัช้ีวดั และรายละเอียดต่าง ๆ  เลือกประเภท
ตวัช้ีวดั คือ  

ประเภทท่ี 1. ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ ดงัรูปท่ี ค.11 และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและ
เกณฑเ์ป้าหมาย   

ประเภทท่ี 2. ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ ดงัรูปท่ี ค.12  ก าหนดสูตรการค านวณคะแนน เกณฑ์
บรรลุเป้าหมาย เสร็จแล้ว คลิกเลือกปุ่ม บนัทึกเพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก 
เพื่อตอ้งการยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล ดงัรูปท่ี ค.11 

 
รูป ค.11 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐานประเภทตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

 

 
รูป ค.12 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐานประเภทตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ 
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  2) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถ แสดง แกไ้ข และลบขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน โดย
คลิกเลือกเมนู แสดง/ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพดงัรูป ค.13 
 

 
รูป ค.13 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน 

  2.1 การลบขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูป ค.
13 จากนั้นระบบจะแจง้เตือนเพื่อสอบถาม ความตอ้งการลบขอ้มูล ใหค้ลิกเลือกปุ่ม OK เพื่อ
ตอ้งการลบขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงัรูป ค.14 

 
รูป ค.14 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน 
 2.2 การแก้ไขขอ้มูล โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ค.13 จากนั้น

ระบบจะแสดงหนา้จอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ค.15 

 
รูป ค.15 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน 

 

1 
2 
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ค.4 จัดการข้อมูลตัวช้ีวดัร่วม 
  ผูใ้ช้งานระบบในสิทธ์ิของผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัจะท าก าหนดตวัช้ีวดัร่วมระหว่าง
เกณฑ ์สกอ. และ สมศ.ท่ีใชร่้วมกนั โดยเลือกใชเ้มนู ส านกังานประกนัคุณภาพ เลือกก าหนดตวัช้ีวดั
ร่วมดงัรูป ค.16  

 
รูป ค.16 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 

                1) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถเพิ่มขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วมลงไปในฐานขอ้มูล โดย
คลิกเลือก เพิ่มขอ้มูล ขั้นตอนต่อไปท าการเลือกเกณฑ์ สกอ. และเลือกตวับ่งช้ี สกอ.ท่ีใช้ร่วมกนั 
ล าดบัต่อไป ท าการเลือกเกณฑ์ สมศ. และเลือกตวับ่งช้ี สมศ. ท่ีใชร่้วมกนั เสร็จแลว้ คลิกเลือกปุ่ม 
บนัทึกเพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อตอ้งการยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล ดงัรูปท่ี 
ค.17 

 
รูป ค.17 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 

  2) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถ แสดง แกไ้ข และลบขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม โดยคลิก
เลือกเมนู แสดง/ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพดงัรูป ค.18 
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รูป ค.18 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 

  2.1 การลบขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูป ค.18 
จากนั้นระบบจะแจง้เตือนเพื่อสอบถาม ความตอ้งการลบขอ้มูล ใหค้ลิกเลือกปุ่ม OK เพื่อตอ้งการ
ลบขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงัรูป ค.19 

 
รูป ค.19 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 

 2.2 การแก้ไขขอ้มูล โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ค.18 จากนั้น
ระบบจะแสดงหนา้จอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการบนัทึก
ขอ้มูลท่ีแกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ค.20 

 
รูป ค.20 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 

  ค.5 จัดการชนิดตัวบ่งช้ี 
  ผูใ้ช้งานระบบในสิทธ์ิของผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัจะท าก าหนดชนิดตวับ่งช้ี โดย
เลือกใชเ้มนู ส านกังานประกนัคุณภาพ เลือกก าหนดชนิดตวับ่งช้ี ดงัรูป ค.21 

1 

2 
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รูป ค.21 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี 

 1) ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดัสามารถเพิ่มขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ีลงไปในฐานขอ้มูล โดยคลิก
เลือก เพิ่มขอ้มูล ขั้นตอนต่อไปท าการเลือกปีการศึกษา กรอกขอ้มูลประเภทและรายละเอียดตวับ่งช้ี 
ในช่องกรอกขอ้มูล เสร็จแลว้ คลิกเลือกปุ่ม บนัทึกเพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก 
เพื่อตอ้งการยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล ดงัรูปท่ี ค.22 

 
รูป ค.22 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี 

  2) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถ แสดง แกไ้ข และลบขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี โดยคลิก
เลือกเมนู แสดง/ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพดงัรูป ค.23 
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รูป ค.23 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี 

  2.1 การลบขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูป ค.23 
จากนั้นระบบจะแจง้เตือนเพื่อสอบถาม ความตอ้งการลบขอ้มูล ให้คลิกเลือกปุ่ม OK เพื่อตอ้งการ
ลบขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงัรูป ค.24 

 
รูป ค.24 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี 

 2.2 การแกไ้ขขอ้มูล โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ค.23 จากนั้น
ระบบจะแสดงหนา้จอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการบนัทึก
ขอ้มูลท่ีแกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ค.25 

 
รูป ค.25 หนา้จอส่วนของแกไ้ขขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี 
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  ค.6 ก าหนดผู้รับผดิชอบข้อมูลอ้างองิ 
  ผูใ้ช้งานระบบในสิทธ์ิของผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัจะท าก าหนดผูรั้บผิดชอบขอ้มูล
อา้งอิง โดยเลือกใชเ้มนู ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั เลือกก าหนดผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง สกอ. ดงัรูป ค.
26 และ เลือกก าหนดผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง สมศ. ดงัรูป ค.27 

 
รูป ค.26 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง สกอ. 

 
รูป ค.27 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง สมศ. 

  1) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถเพิ่มข้อมูลผูรั้บผิดชอบข้อมูลอ้างอิง โดยกรอก
ขอ้มูลผูรั้บผดิชอบ หลงัจากนั้นคลิกเลือกประเภทมาตรฐาน และคลิกเลือกตวับ่งช้ีท่ีรับผิดชอบ เสร็จ
แลว้ คลิกเลือกปุ่ม บนัทึกเพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อตอ้งการยกเลิกการ
เพิ่มขอ้มูล ดงัรูปท่ี ค.28 
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รูป ค.28 หนา้จอส่วนเพิ่มผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง 

  2) ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดัสามารถ แสดง แกไ้ข และลบผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง โดย
คลิกเลือกเมนู แสดง/ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพดงัรูป ค.29 

 
รูป ค.29 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง 

  2.1 การลบขอ้มูลผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 
ดงัรูป ค.29 จากนั้นระบบจะแจง้เตือนเพื่อสอบถาม ความตอ้งการลบขอ้มูล ให้คลิกเลือกปุ่ม OK 
เพื่อตอ้งการลบขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงัรูป ค.30 

 
รูป ค.30 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง 

  2.2 การแก้ไขขอ้มูล โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ค.29 จากนั้น
ระบบจะแสดงหนา้จอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อ
ท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ค.31 
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รูป ค.31 หนา้จอส่วนของแกไ้ขขอ้มูลผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง 

  ค.7 จัดการยนืยนัหลกัฐานประกอบตัวช้ีวดั 
  ผูใ้ช้งานระบบในสิทธ์ิของผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถยืนยนัหลกัฐานประกอบ
ตวัช้ีวดัโดยเลือกใชเ้มนู ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั เลือกยืนยนัขอ้มูลอา้งอิง สกอ. หรือเลือกขอ้มูลอา้งอิง 
สมศ.ดงัรูป ค.32 

 
รูป ค.32 หนา้จอส่วนของเมนูยนืยนัขอ้มูลอา้งอิง 

 1) สามารถดูสถานะการยืนยนัข้อมูลอ้างอิง ประกอบตัวช้ีวดัโดยสัญลักษณ์
หมายเลข 1 หมายถึงผา่นการตรวจสอบและยืนยนัเรียบร้อยแลว้ สัญลกัษณ์หมายเลข 2 หมายถึงยงั
ไม่ผา่นการตรวจสอบและการยนืยนั ดงัรูปท่ี ค.33 
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รูป ค.33 หนา้จอส่วนของแสดงสถานะการยนืยนัขอ้มูลอา้งอิง 

  2) การยืนยนัสถานะโดยคลิกเลือกสัญลกัษณ์หมายเลข 3 ดงัรูป ค.33 เพื่อท าการ
ตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิงประกอบตวัช้ีวดั หลงัจากนั้นจะปรากฏดงัหน้าจอ รูปท่ี ค.34 
และสามารถคลิกดูเอกสารแนบ โดยเลือกสัญลกัษณ์หมายเลข 4 และท าการยืนยนัเพื่อเปล่ียนเป็น
สถานะผ่านการตรวจสอบเรียบร้อย โดยคลิกเลือกปุ่มยืนยนัเพื่อยืนยนัขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม
ยอ้นกลบัเพื่อยอ้นกลบัหนา้แสดงสถานะการยนืยนัขอ้มูลอา้งอิง ดงัรูปท่ี ค.34 

 
รูป ค.34 หนา้จอส่วนของการตรวจสอบและยนืยนัหลกัฐานอา้งอิง 

  ค.8 ก าหนดช่วงเวลาการประเมินคุณภาพ 
  ผูใ้ช้งานระบบในสิทธ์ิของผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถก าหนดช่วงเวลา โดย
เลือกใชเ้มนู ส านกังานประกนัคุณภาพ เลือกก าหนดช่วงเวลาการประเมินคุณภาพ ดงัรูป ค.35 
 

1 

2 3 

4 
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รูป ค.35 หนา้จอส่วนของเมนูการก าหนดช่วงเวลาการประเมินคุณภาพ 

 1) สามารถเพิ่มข้อมูลช่วงเวลา โดยเลือกเพิ่มข้อมูล และท าการเพิ่มข้อมูล 
รายละเอียด วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีส้ินสุด และเลือกสถานะซ่ึงมีอยู่ 2 สถานะ คือ เพื่อการป้อนขอ้มูล
อา้งอิง และ เพื่อการตรวจประเมินกรรมการ เสร็จแลว้เลือกปุ่ม บนัทึกเพื่อบนัทึกช่วงเวลาท่ีก าหนด 
หรือ คลิกปุ่มยกเลิกเพื่อยกเลิกการบนัทึก ดงัรูปท่ี ค.36 

 
รูป ค.36 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลช่วงเวลาการประเมินคุณภาพ 

  2) ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดัสามารถ แสดง แกไ้ข และลบขอ้มูลช่วงเวลา โดยคลิกเลือก
เมนู แสดง/ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพดงัรูป ค.37 

 
รูป ค.37 หนา้จอส่วนของการแสดงขอ้มูลช่วงเวลาการประเมินคุณภาพ 

   2.1 การลบขอ้มูลช่วงเวลา โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูป ค.
37 จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนเพื่อสอบถาม ความต้องการลบข้อมูล ให้คลิกเลือกปุ่ม OK เพื่อ
ตอ้งการลบขอ้มูล หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงัรูป ค.38 

1
4 2 



118 

 

 
รูป ค.38 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลช่วงเวลา 

   2.2 การแกไ้ขขอ้มูล โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ค.37 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลช่วงเวลา เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ค.39 

 
รูป ค.39 หนา้จอส่วนของแกไ้ขขอ้มูลช่วงเวลา 

  ค.9 การประเมินผลการประเมินตนเอง 
   ค.9.1 ประเมินผลตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ 
  ผูใ้ชง้านระบบในสิทธ์ิของผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถก าหนดคะแนนเชิงปริมาณ
เพื่อการประเมินตนเอง ในตวับ่งช้ีประเภทเชิงปริมาณ โดยเลือกใช้เมนู ส านกังานประกนัคุณภาพ 
เลือกกรอกขอ้มูลพื้นฐานเชิงปริมาณ ดงัรูป ค.40 

 
รูป ค.40 หนา้จอส่วนของเมนูการก าหนดคะแนนเชิงปริมาณ 
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  จะปรากฏหนา้จอตวับ่งช้ีและตวัแปรในการค านวณแต่ละหวัขอ้ท่ี สกอ.และ สมศ. 
ก าหนดไว ้ผูใ้ช้งานระบบสามารถระบุตวัเลขคะแนนในแต่ละหัวขอ้และคลิกปุ่มบนัทึก เพื่อให้
ระบบท าการค านวณคะแนนการประเมินตนเองของตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ ดงัรูป ค.41  

 
รูป ค.41 หนา้จอส่วนของการระบุคะแนนตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ 

   ค.9.2 ประเมินผลตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ผูใ้ช้งานระบบในสิทธ์ิของผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัสามารถประเมินคะแนน เพื่อการ

ประเมินตนเอง ในตวับ่งช้ีประเภทเชิงคุณภาพ โดยเลือกใช้เมนู ส านกังานประกนัคุณภาพ เลือก
ประเมินผลตนเอง ดงัรูป ค.42 

 
รูป ค.42 หนา้จอส่วนของเมนูการประเมินผลตนเอง 

  จากนั้นเลือกประเมินตนเอง เพื่อเขา้สู่การให้คะแนนประเมินตนเอง ดงัหนา้จอรูป
ท่ี ค.43 จะปรากฏสัญลกัษณ์แสดงสถานะผลการประเมิน        หมายถึงผลการประเมินไม่บรรลุ
เป้าหมาย         หมายถึงรอกการประเมิน          หมายถึงผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย  ถา้หากตวั
บ่งช้ีใดท่ียงัไม่ไดท้  าการประเมิน ให้คลิกเลือก ตวับ่งช้ี ตามสัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูป ค.43 เพื่อ
เขา้ท าการประเมินตนเอง 
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รูป ค.43 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานะและผลการประเมิน 

  จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ เพื่อท าการประเมินตนเอง หลงัจากตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานอา้งอิง เพื่อยืนยนัการด าเนินงานในตวับ่งช้ีนั้น ๆ เสร็จแล้ว ให้คลิกตรงช่อง      เพื่อให้
ระบบค านวณคะแนนการประเมินตนเอง เลือกปุ่มบนัทึกผล                  เพื่อบนัทึกการประเมิน หรือ 
เลือกปุ่มยอ้นกลบั                  เพื่อยอ้นกลบัไปหนา้จอส่วนของการแสดงสถานะและผลการประเมิน
ดงัรูป 4.4  

 
รูป ค.44 หนา้จอส่วนของการใหค้ะแนนตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ  

  ค.10 สรุปคะแนนการประเมิน 
   ผู ้ใช้งานระบบในสิทธ์ิของผู ้รับผิดชอบตัวช้ีวดัจะดูผลการประเมิน
คะแนนทั้งมาตรฐานอุดมศึกษา สกอ. และมาตรฐาน สมศ. โดยเลือกใช้เมนู รายงาน เลือกสรุป
คะแนนประเมินมาตรฐานอุดมศึกษา สกอ. หรือ สรุปคะแนนประเมินมาตรฐาน สมศ. ดงัรูป ค.45  

 
รูป ค.45 หนา้จอส่วนของการสรุปคะแนนการประเมินผล 

1 
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  หลงัจากนั้นจะแสดงหนา้จอแสดงสถานะ คะแนนการประเมินและผลการประเมิน 
และสามารถพิพม ์ผลการสรุปคะแนน โดยเลือกสัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูปท่ี ค.46 

  
รูป ค.46 หนา้จอส่วนของการแสดงคะแนนการประเมิน 

 

1 



 

 

ภาคผนวก ง 
คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 วทิยาลยัอนิเตอร์เทคล าปาง 
ส าหรับผู้รับผดิชอบข้อมูลอ้างองิ 

  ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใช้งานระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ของผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง   ซ่ึงมีรายละเอียดการ
ใชง้านดงัน้ี 

   ความสามารถของระบบส่วนผู้รับผดิชอบข้อมูลอ้างองิ    
    เป็นระบบในส่วนผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง ท าการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานประกนั
คุณภาพ รับผดิชอบในการบนัทึกเอกสารผลการด าเนินงานและขอ้มูลอา้งอิงในแต่ละตวัช้ีวดั ตาม
เกณฑม์าตรฐาน โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี   
  (1)  ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ 

 (2)  จดัการผลการด าเนินงาน เช่น รายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร 
                      (3)  จดัการขอ้มูลหลกัฐานประกอบการอา้งอิงตามตวับ่งช้ี  

ง.1 ส่วนการเข้าสู่ระบบ 
  เม่ือผูใ้ช้งานเขา้ใช้งานระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ก็จะปรากฏหนา้จอดงัรูป ง.1 

 
รูป ง.1 หนา้แรกของการเขา้ใชง้านระบบ 

  เม่ือเขา้สู่หน้าแรกของการใช้งานระบบ ผูใ้ช้งานจะตอ้งเขา้สู่ระบบโดยการกรอก
ขอ้มูลช่ือผูใ้ช ้(User) และรหสัผา่น (Password) และคลิกเลือกปุ่ม เขา้สู่ระบบ เพื่อเขา้ใชง้านระบบ 
ซ่ึงแสดงไดด้งัรูป ง.2 
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รูป ง.2 หนา้จอส่วนของการเขา้ใชง้านระบบ 

   ง.2 จัดการข้อมูลหลกัฐานประกอบการอ้างองิตามตัวบ่งช้ี 
   1) ผูใ้ชง้านระบบในสิทธ์ิของผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง สามารถเพิ่มขอ้มูลอา้งอิง 
โดยเขา้ใชง้านเมนูผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั เลือกเพิ่มขอ้มูล ดงัรูป ง.3 

 
รูป ง.3 หนา้จอส่วนเพิ่มของการขอ้มูลอา้งอิง 

 2) ผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิงสามารถ แสดง แก้ไข และลบขอ้มูลอา้อิง โดยคลิก
เลือกเมนู แสดง/ลบ/แกไ้ข จะปรากฏจอภาพดงัรูป ง.4 

 
รูป ง.4 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลการอา้งอิงขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิง 
2.1 การลบขอ้มูลอา้งอิง โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 2 ดงัรูป ง.5 จากนั้น

ระบบจะแจง้เตือนเพื่อสอบถาม ความตอ้งการลบขอ้มูล ให้คลิกเลือกปุ่ม OK เพื่อตอ้งการลบขอ้มูล 
หรือคลิกเลือกปุ่ม Cancel เพื่อตอ้งการยกเลิกการลบขอ้มูล ดงัรูป ง.5 

 

1 2 3
1 
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รูป ง.5 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลอา้งอิง 

2.2 การแกไ้ขขอ้มูลอา้งอิง โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูป ง.5 จากนั้น
ระบบจะแสดงหนา้จอเพื่อแกไ้ขขอ้มูลอา้งอิง เสร็จแลว้คลิกเลือกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล
ท่ีแกไ้ข หรือคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก เพื่อท าการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ง.6 

 
รูป ง.6 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลอา้งอิง 

2.3 การแนบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิกเลือก สัญลกัษณ์หมายเลข 3  ดงัรูป 
ง.5 จากนั้นจะปรากฏหนา้จอเพื่อแนบหลกัฐานอา้งอิง ดงัรูป ง.7 

 
รูป ง.7 หนา้จอส่วนของการแนบเอกสารอา้งอิงในรูปแบบไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 ท าการแนบเอกสารโดย คลิก ปุ่ม             เพื่อเลือกไฟล ์แลว้เลือกปุ่ม                  เพื่อบนัทึก
ไฟลท่ี์แนบ หรือ เลือกปุ่ม                  เพื่อยกเลิกการแนบเอกสาร 
 หลงัจากแนบเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏช่ือหมายเลขเอกสาร และช่ือไฟล์ ในสัญลกัษณ์
หมายเลข 4 ดงัรูปท่ี ง.8 
 

4 
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ง.3 ตรวจสอบสถานะการประเมินผล 
   ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิงสามารถเขา้ดูสถานะการประเมินตนเอง และการประเมิน

โดยคณะกรรมการ โดยสามารถเขา้ดูได้เฉพาะตวับ่งช้ีท่ีตนเองรับผิดชอบเท่านั้น โดยจะปรากฏ
สัญลกัษณ์แสดงสถานะผลการประเมิน         หมายถึงผลการประเมินไม่บรรลุเป้าหมาย 

                   หมายถึงรอกการประเมิน          หมายถึงผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย ดงัรูป ง.8 
 

 

รูป ง.8 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานการณ์ประเมิน 

 



 ภาคผนวก จ 
คู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 วทิยาลยัอนิเตอร์เทคล าปาง 
ส าหรับผู้ตรวจประเมนิ/ผู้บริหาร 

   ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใชง้านระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนั
คุณภาพการศึกษา วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ของผูต้รวจประเมิน/ผูบ้ริหาร ซ่ึงมีรายละเอียดการใช้
งานดงัน้ี 
  เป็นระบบท่ีผูต้รวจประเมินภายในท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากวิทยาลยั สามารถเขา้ประเมิน
คะแนนในแต่ละตวับ่งช้ีผา่นระบบ และสามารถดูรายงานการเปรียบเทียบในรูปแบบกราฟ โดยมี
หนา้ท่ีดงัน้ี 
                           (1)  ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ 
  (2) ใหค้ะแนนการประเมินภายใน 
    (3) ตรวจสอบสถานะการประเมิน 
  (4) แสดงผลรายงานการประเมินตนเองในแต่ละปี 

              (5) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคป์ระกอบ และตวัช้ีวดัของ  
                  สกอ. และ สมศ. 

จ.1 ส่วนการเข้าสู่ระบบ 
  เม่ือผูใ้ช้งานเขา้ใช้งานระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ก็จะปรากฏหนา้จอดงัรูป จ.1 

 
รูป จ.1 หนา้แรกของการเขา้ใชง้านระบบ 

  เม่ือเขา้สู่หน้าแรกของการใช้งานระบบ ผูใ้ช้งานจะตอ้งเขา้สู่ระบบโดยการกรอก
ขอ้มูลช่ือผูใ้ช ้(User) และรหสัผา่น (Password) และคลิกเลือกปุ่ม เขา้สู่ระบบ เพื่อเขา้ใชง้านระบบ 
ซ่ึงแสดงไดด้งัรูป จ.2 
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รูป จ.2 หนา้จอส่วนของการเขา้ใชง้านระบบ 

  จ.2 การให้คะแนนการประเมินภายใน 

  จ. 2.1 ประเมินผลตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ 
  ผูใ้ช้งานระบบในสิทธ์ิของผูต้รวจประเมิน/ผูบ้ริหาร สามารถก าหนดคะแนนเชิง
ปริมาณเพื่อการประเมินภายใน ในตวับ่งช้ีประเภทเชิงปริมาณ โดยเลือกใช้เมนู กรรมการตรวจ
ประเมิน เลือกกรอกขอ้มูลพื้นฐานเชิงปริมาณ ดงัรูป จ.3 

 
รูป จ.3 หนา้จอส่วนของเมนูการก าหนดคะแนนเชิงปริมาณส าหรับกรรมการ 

  จะปรากฏหนา้จอตวับ่งช้ีและตวัแปรในการค านวณแต่ละหวัขอ้ท่ี สกอ.และ สมศ. 
ก าหนดไว ้ผูใ้ช้งานระบบสามารถระบุตวัเลขคะแนนในแต่ละหัวขอ้และคลิกปุ่มบนัทึก เพื่อให้
ระบบท าการค านวณคะแนนการประเมินของตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ ดงัรูป จ.4  

 
รูป จ.4 หนา้จอส่วนของการระบุคะแนนตวับ่งช้ีเชิงปริมาณส าหรับกรรมการ 
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จ.2.2 ประเมินผลตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ผูใ้ชง้านระบบในสิทธ์ิของผูต้รวจประเมิน/ผูบ้ริหาร สามารถประเมินคะแนน เพื่อ

การประเมินภายในตวับ่งช้ีประเภทเชิงคุณภาพ โดยเลือกใช้เมนู กรรมการตรวจประเมิน  เลือก
ประเมินผลจากกรรมการ ดงัรูป จ.5 

 
รูป จ.5 หนา้จอส่วนของเมนูการประเมินผลโดยกรรมการ 

  จากนั้นเลือกประเมินจากกรรมการเพื่อเข้าสู่การให้คะแนนประเมินภายในดัง
หนา้จอรูปท่ี จ.6 จะปรากฏสัญลกัษณ์แสดงสถานะผลการประเมิน        หมายถึงผลการประเมินไม่
บรรลุเป้าหมาย         หมายถึงรอกการประเมิน          หมายถึงผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย ถา้หาก
ตวับ่งช้ีใดท่ียงัไม่ไดท้  าการประเมิน ให้คลิกเลือก ตวับ่งช้ี ตามสัญลกัษณ์หมายเลข 1 ดงัรูป จ.6 เพื่อ
เขา้ท าการประเมินภายใน 

  
รูป จ.6 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานะและผลการประเมินโดยกรรมการ 

  จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ เพื่อท าการประเมินภายในโดยกรรมการ หลังจาก
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานอา้งอิง เพื่อยนืยนัการด าเนินงานในตวับ่งช้ีนั้น ๆ เสร็จแลว้   ให้คลิกตรง
ช่อง      เพื่อให้ระบบค านวณคะแนนการประเมินภายใน เลือกปุ่มบนัทึกผล                  เพื่อบนัทึก
การประเมิน หรือ เลือกปุ่มยอ้นกลบั                  เพื่อยอ้นกลบัไปหนา้จอส่วนของการแสดงสถานะ
และผลการประเมินดงัรูป จ.7 

1 
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รูป จ.7 หนา้จอส่วนของการใหค้ะแนนตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพโดยกรรมการ 

จ.3 ตรวจสอบสถานะการประเมินผล 
   ผู้รับผิดชอบข้อมูลอ้างอิงสามารถเข้า ดูสถานะการประเมินภายใน โดย

คณะกรรมการ โดยหนา้จอจะปรากฏสัญลกัษณ์แสดงสถานะผลการประเมิน         หมายถึงผลการ
ประเมินไม่บรรลุเป้าหมาย         หมายถึงรอกการประเมิน          หมายถึงผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมาย ดงัรูป จ.8 

 

 
จ.8 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานการณ์ประเมินกรรมการ 

จ.4 แสดงรายงานการประเมินตนเองในแต่ละปี 
  ผูใ้ชง้านระบบสามารถแสดงและพิมพร์ายงานการประเมินตนเอง และการประเมิน
โดยคณะกรรมการประเมินภายในโดยเลือกใช้เมนู รายงาน เลือกสรุปผลประเมินมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ซ่ึงเป็นผลการประเมินตนเองของเกณฑม์าตรฐาน สกอ. โดยแสดงดงัรูป จ.9 
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รูป จ.9  หนา้จอส่วนของการเขา้ใชง้านรายงานผลการประเมิน 

  เม่ือคลิกเลือก เลือกสรุปผลประเมินมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียบร้อย จะสามารถ
ดูผลการประเมินตนเองจาก สัญลกัษณ์หมายเลข 1 และผลการประเมินโดยคณะกรรมการภายใน 
จากสัญลักษณ์หมายเลข 2 และสามารถพิมพ์รายงานในแต่ละตัวช้ีวดั ได้โดยคลิกสัญลักษณ์ 
หมายเลข 3 จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี จ.10 

 
รูป จ.10 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานะและพิมพร์ายงานการประเมิน 

จ.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ และตัวช้ีวัดของ สกอ. และ 
สมศ. 

 ผูใ้ชง้านระบบสามารถเขา้ดูผลการประเมิน ในแต่ละองคป์ระกอบ แต่ละตวัช้ีวดั ใน
รูปแบบกราฟ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ ดงัรูปท่ี จ.11 

 
รูป จ.11 หนา้จอส่วนของการดูผลการประเมินของผูบ้ริหาร 

1 2 

3 



131 
 

 หลังจากนั้นเลือก ใช้งานเมนูสรุปมาตรฐานการอุดมศึกษา (กราฟ) หรือสรุป
มาตรฐาน สมศ.(กราฟ) เพื่อเขา้ดูผลการประเมิน ดงัรูปท่ี จ.12 

 

รูป จ.12 หนา้จอส่วนของการแสดงผลการประเมินในแต่ละตวัช้ีวดัในรูปแบบกราฟ 
 

 



ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างรายงานและเอกสารในระบบ 

1. รายงานสรุปจ านวนบุคลากร 
 เป็นรายงานการสรุปจ านวนบุคลากรโดยข้อมูลท่ีอยู่ในรายงานเป็นข้อมูลท่ีใช้ร่วมกับ
ฐานข้อมูลกลางของวิทยาลัย น ามาสรุปเป็นรายงานเพื่อให้ผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการใช้เป็น
หลกัฐานและขอ้มูลประกอบการตดัสินใจใหค้ะแนนการประเมินคุณภาพ ดงัรูป ฉ.1 

 
รูป ฉ.1แสดงรายงานสรุปจ านวนบุคลากร 

 โดยในรายงานสรุปจ านวนบุคลากรก็จะสรุปเป็นสาขาวิชา/หน่วยงาน วุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรในองคก์ร 
2. รายงานสรุปจ านวนนกัศึกษา 
 เป็นรายงานการสรุปจ านวนนักศึกษาโดยข้อมูลท่ีอยู่ในรายงานเป็นข้อมูลท่ีใช้ร่วมกับ
ฐานข้อมูลกลางของวิทยาลัย น ามาสรุปเป็นรายงานเพื่อให้ผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการใช้เป็น
หลกัฐานและขอ้มูลประกอบการตดัสินใจใหค้ะแนนการประเมินคุณภาพ ดงัรูป ฉ.2 

 
รูป ฉ.2 แสดงรายงานสรุปจ านวนนกัศึกษา 
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 โดยในรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาก็จะสรุปเป็นสาขาวิชา ระดบัการศึกษา แยกจ านวน
นกัศึกษาตามระดบัชั้น สรุปจ านวนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา โดยสรุปเป็นปีการศึกษา 
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 เป็นหน้าจอส าหรับสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จากการประเมินตนเองโดยเจา้หน้าท่ีประกนัคุณภาพวิทยาลยั และจากการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินภายใน ดงัรูป ฉ.3 

 
รูป ฉ.3 หนา้จอสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 

4. รายงานผลการประเมินตนเอง (สกอ.) 
 รายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายงานจากการพิมพผ์ลการประเมินตนเองโดยเจา้หนา้ท่ี
ประกันคุณภาพ ในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.)โดยสามารถพิมพ์รายงานได้จาก
หน้าจอ รูปท่ี ฉ.3 ออกมาเป็นไฟล์เอกสาร ซ่ึงสามารถพิมพร์ายงานในแต่ละตวับ่งช้ีออกมาเพื่อท า
การรวบรวมเป็นรายงานการประเมินตนเองของวทิยาลยั ดงัรูป ฉ.4 

 
รูป ฉ.4 รายงานผลการประเมินตนเอง (สกอ.) 

 
 
 



134 

 

 5. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องคก์ารมหาชน (สมศ.) 
 เป็นหน้าจอส าหรับสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) จากการประเมินตนเองโดย
เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพวทิยาลยั และจากการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินภายใน ดงัรูป ฉ.5 

 
รูป ฉ.5 หนา้จอสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา องคก์ารมหาชน (สมศ.) 
6. รายงานผลการประเมินตนเอง (สมศ.) 
 รายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายงานจากการพิมพผ์ลการประเมินตนเองโดยเจา้หนา้ท่ี
ประกนัคุณภาพ ในส่วนของมาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคก์ารมหาชน (สมศ.) โดยสามารถพิมพร์ายงานไดจ้ากหนา้จอ รูปท่ี ฉ.5 ออกมาเป็นไฟล์เอกสาร 
ซ่ึงสามารถพิมพร์ายงานในแต่ละตวับ่งช้ีออกมาเพื่อท าการรวบรวมเป็นรายงานการประเมินตนเอง
ของวทิยาลยั ดงัรูป ฉ.6 

 
รูป ฉ.6 รายงานผลการประเมินตนเอง (สมศ.) 
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7. รายงานสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 เป็นรายงานแสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพ ทั้งการประเมินตนเองและการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ในแต่ละตวัช้ีวดัและแสดงสถานะผลการประเมิน โดยมีอยู ่3 สถานะ คือ บรรลุ 
ไม่บรรลุ และรอการพิจารณา และยงัเป็นการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างประเมินตนเองและ
ประเมินโดยคณะกรรมการ ดงัรูป ฉ.7 

 
รูป ฉ.7 รายงานสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 

8. รายงานสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.)ในไฟลเ์อกสาร 
 รายงานสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยสามารถ
พิมพ์รายงานได้จากหน้าจอ รูปท่ี ฉ .7 ออกมาเป็นไฟล์เอกสาร เพื่อให้ผู ้บริหารใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจต่าง ๆ และเป็นการเปรียบเทียบผลคะแนน พร้อมทั้งใชเ้ป็นหลกัฐานต่าง ๆดงั
รูป ฉ.8 

 
รูป ฉ.8 รายงานสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ในไฟลเ์อกสาร 
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9.รายงานการประเมินในรูปแบบกราฟ 
 เป็นกราฟแสดงผลการประเมินในแต่ละตวัช้ีวดัเพื่อให้ผูบ้ริหารดูผลการประเมินเพื่อน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขในแต่ละดา้น โดยในกราฟก็จะมีขอ้มูล เกณฑ ์เป้าหมาย และผลคะแนนดงัรูป ฉ.9 

 
รูป ฉ.9 รายงานการประเมินในรูปแบบกราฟ 



ภาคผนวก ช 
การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางวทิยาลยัเข้าสู่ระบบ 

 ขอ้มูลพื้นฐานในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพการศึกษา วิทยาลยั
อินเตอร์เทคล าปาง ประกอบดว้ย ขอ้มูลนกัศึกษา ขอ้มูลต าแหน่ง ขอ้มูลบุคลากร และขอ้มูลสรุป
จ านวนต่าง ๆ ซ่ึงระบบสามารถดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลกลางมาใช้ร่วมกนัเพื่อลดความซ ้ าซ้อนและ
ขอ้มูลมีการอพัเดตตลอดเวลา 
 1.ขอ้มูลนกัศึกษา ซ่ึงจะน ามาแสดงในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ซ่ึงไดท้  าการดึงขอ้มูลมาจาก ตารางนกัศึกษา ของฐานขอ้มูล
วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ขอ้มูลท่ีดึงเขา้มาแสดงในระบบจะแสดงใน ส่วนของผูดู้แลระบบ บน
เมนูขอ้มูลนกัศึกษา ดงัตาราง ช.1 
 
ตาราง ช.1 ตารางขอ้มูลนกัศึกษาจากฐานขอ้มูลกลางท่ีดึงมาแสดงในระบบ 
 
 

ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 
StuId Varchar 10 รหสันกัศึกษา 
Idcard Varchar 13 ห ม า ย เ ล ข บั ต ร

ประชาชน 
Thname Varchar 50 ช่ือ 
Lname Varchar 50 สกุล 
Birthday Date 3 วนั เดือน ปี เกิด 
Address Varchar 100 ท่ีอยู ่
ProvinceId Varchar 20 จงัหวดั 
AmphurId Varchar 20 อ าเภอ 
TumbonId Varchar 20 ต าบล 
Postcode Char 5 รหสัไปรษณีย ์
MajorId Char 2 สาขาวชิา 
Level Char 1 ชั้นปี 
GPA Char 3 เกรดเฉล่ีย 
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ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 

StId Char 1 สถานะ 
1:ก าลงัศึกษา 
2:จบการศึกษา 

AcId Char 1 ปีการศึกษา 
 

 2.ขอ้มูลบุคลากร ซ่ึงจะน ามาแสดงในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ซ่ึงไดท้  าการดึงขอ้มูลมาจาก ตารางบุคลากร  ของฐานขอ้มูล
วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ขอ้มูลท่ีดึงเขา้มาแสดงในระบบจะแสดงใน ส่วนของผูดู้แลระบบ บน
เมนูขอ้มูลบุคลากร ดงัตาราง ช.2 
 
ตาราง ช.2 ตารางขอ้มูลบุคลากรจากฐานขอ้มูลกลางท่ีดึงมาแสดงในระบบ 
 

ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 
Idc Varchar 13 หมายเลขบตัรประชาชน 
Thainame Varchar 20 ช่ือ 
ThaiLname Varchar 50 สกุล 
Bday Date 3 วนั เดือน ปี เกิด 
Add Varchar 100 ท่ีอยู ่
ProvinceId Varchar 20 จงัหวดั 
AmphurId Varchar 20 อ าเภอ 
TumbonId Varchar 20 ต าบล 
Postcode Char 5 รหสัไปรษณีย ์
MId Char 3 สังกดัหน่วยงาน 
PId Char 2 ต าแหน่ง 
ApId Char 3 ต าแหน่งทางวชิาการ 
Cid Char 1 วฒิุการศึกษาสูงสุด 
PgId Char 2 สาขาวชิาท่ีจบ 
Abiluty Varchar 20 คุณวฒิุการศึกษา 
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 3.ขอ้มูลต าแหน่ง ซ่ึงจะน ามาแสดงในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ซ่ึงได้ท าการดึงข้อมูลมาจาก ตารางต าแหน่งงาน ของ
ฐานขอ้มูลวิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ขอ้มูลท่ีดึงเขา้มาแสดงในระบบจะแสดงใน ส่วนของผูดู้แล
ระบบ บนเมนูต าแหน่ง ดงัตาราง ช.3 
 
ตาราง ช.3 ตารางขอ้มูลต าแหน่งจากฐานขอ้มูลกลางท่ีดึงมาแสดงในระบบ 

ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 
pId Char 1 รหสัต าแหน่ง 
Pname Varchar 50 ช่ือต าแหน่ง 
 
 4.ขอ้มูลสรุปจ านวนบุคลากร เป็นการดึงขอ้มูลท่ีสรุปแลว้จากฐานขอ้มูลกลางวิทยาลยัเพื่อ
มาแสดงในระบบโดยจะแสดงขอ้มูลจ านวนบุคลากรแต่ละหน่วยงาน สรุปจ านวนตามวุฒิการศึกษา 
และต าแหน่งทางวชิาการ ขอ้มูลท่ีดึงเขา้มาแสดงในระบบจะแสดงในส่วนของรายงาน บนเมนูสรุป
จ านวนบุคลากร 
 
 5. ขอ้มูลสรุปจ านวนนกัศึกษา เป็นการดึงขอ้มูลท่ีสรุปแลว้จากฐานขอ้มูลกลางวิทยาลยัเพื่อ
มาแสดงในระบบโดยจะแสดงขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี และแสดงสถานะของนกัศึกษา 
ขอ้มูลท่ีดึงเขา้มาแสดงในระบบจะแสดงใน ส่วนของรายงาน บนเมนูสรุปจ านวนนกัศึกษา 
 



ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยั
อินเตอร์เทคล าปาง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง 
 1) แบบสอบถามมีว ัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพการศึกษาวิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง เพื่อเป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการปรับปรุงและพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 
 2) ความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะมีคุณค่าเป็นอยา่งยิง่และค าตอบน้ีจะไม่
ส่งผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
   อาจารยผ์ูไ้ดรั้บค าสั่งให้ปฏิบติังานประกนัคุณภาพ 
   บุคลากรผูมี้หนา้ท่ีรวบรวม และจดัการขอ้มูลประกนัคุณภาพ 
   ผูบ้ริหาร 
   คณะกรรมการประเมินภายใน 
ตอนที ่2 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ 
 ระดบั 5 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความพึงพอใจ มากทีสุ่ด 
 ระดบั 4 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความพึงพอใจ มาก 
 ระดบั 3 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความพึงพอใจ น้อย 
 ระดบั 1 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความพึงพอใจ น้อยทีสุ่ด 
ตอนที ่3 ข้อมูลความพงึพอใจการใช้งานระบบ 
 โปรดพิจารณาขอ้ค าถามแลว้ท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็นจริงท่ีสุด 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่าง ๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความถูกต้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
- ผลลพัธ์ของการแสดงผลตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้      
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ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่าง ๆ 
ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

- ผลลพัธ์ของการแสดงผลมีความถูกตอ้ง      
- รายละเอียดในการแสดงขอ้มูลทางจอภาพ      
- ผลลพัธ์ของการแสดงผลของรายงานบนหนา้จอมีความถูกตอ้ง      
- ผลลพัธ์ของการแสดงผลของรายงานท่ีถูกสร้างเป็นไฟลเ์อกสาร 
  มีความถูกตอ้ง 

     

2. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน  
- ความสวยงามในการออกแบบหนา้จอ      
- การสร้างเมนูของระบบสามารถเขา้ใจไดง่้าย      
- รูปแบบในการน าเสนอมีความเหมาะสม      
- การใชสี้ และแบบตวัอกัษรมีความเหมาะสม      
- ค  าและประโยคท่ีเลือกใชง่้ายต่อการท าความเขา้ใจ      
- ระบบมีค าอธิบายและเอกสารคู่มือท่ีชดัเจนและครอบคลุมการใช ้
  งาน 

     

- ความง่ายต่อการใชง้าน      
3. ด้านความเร็วในการประมวลผล 

- ความเร็วในการประมวลผล      
- ความเร็วในการแสดงผลรายงาน      

4. ด้านความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ 
- ระบบการเขา้ใชง้านมีความเหมาะสม      
- การก าหนดสิทธิการใชง้านผูใ้ชเ้หมาะสม      

 

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………….. 
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ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 



 
ประวตัิผู้เขยีน 

 
 
ช่ือ – สกุล  นางจิรัชยา ตุงเครือค า 

 
วนั เดือน ปีเกดิ  9  ธนัวาคม  2527 

 
ประวตัิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ปีการศึกษา 2549 

 
ประสบการณ์ พ.ศ. 2550 –2554    ต  าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์  
      คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
   พ.ศ. 2554    ต าแหน่งอาจารย ์  
       วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 
   พศ. 2555-ปัจจุบนั  ต าแหน่ง นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 
      คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
    
 

 
 


