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ข.26 หนา้จอส่วนของการแสดงขอ้มูลปีการศึกษา 99 
ข.27 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลปีการศึกษา 99 
ข.28 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลปีการศึกษา 100 
ข.29 หนา้จอส่วนของการคดัลอกขอ้มูลพื้นฐาน 100 
ข.30 หนา้จอส่วนของการเลือกขอ้มูลปีการศึกษาเพื่อคดัลอก 101 
ข.31 หนา้จอส่วนของการแสดงขอ้มูลคดัลอก 101 
ข.32 หนา้จอส่วนของการเขา้ใชง้านรายงานผลการประเมิน 102 
ข.33 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานะและพิมพร์ายงานการประเมิน 102 
ค.1 หนา้แรกของการเขา้ใชง้านระบบ 104 
ค.2 หนา้จอส่วนของการเขา้ใชง้านระบบ 104 
ค.3 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 104 
ค.4 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน สมศ. 105 
ค.5 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 105 
ค.6 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 105 
ค.7 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐาน 106 
ค.8 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 106 
ค.9 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน สกอ. 106 

ค.10 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน สมศ. 107 
ค.11 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐานประเภทตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ 107 
ค.12 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐานประเภทตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ 107 
ค.13 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน     108 
ค.14 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน 108 
ค.15 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลตวัช้ีวดัมาตรฐาน 108 
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สารบาญภาพ (ต่อ) 
รูป   หน้า   
ค.16 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 109        
ค.17 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 109 
ค.18 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 110 
ค.19 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม   110 
ค.20 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 110 
ค.21 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี 111 
ค.22 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี 111 
ค.23 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี      112 
ค.24 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี 112 
ค.25 หนา้จอส่วนของแกไ้ขขอ้มูลชนิดตวับ่งช้ี 112 
ค.26 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง สกอ. 113 
ค.27 หนา้จอส่วนของเมนูการจดัการผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง สมศ. 113 
ค.28 หนา้จอส่วนเพิ่มผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง     114 
ค.29 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง 114 

ค.30 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง 114 
ค.31 หนา้จอส่วนของแกไ้ขขอ้มูลผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง    115 
ค.32 หนา้จอส่วนของเมนูยนืยนัขอ้มูลอา้งอิง 115 
ค.33 หนา้จอส่วนของแสดงสถานะการยนืยนัขอ้มูลอา้งอิง    116 
ค.34 หนา้จอส่วนของการตรวจสอบและยนืยนัหลกัฐานอา้งอิง 116 
ค.35 หนา้จอส่วนของเมนูการก าหนดช่วงเวลาการประเมินคุณภาพ   117 
ค.36 หนา้จอส่วนเพิ่มขอ้มูลช่วงเวลาการประเมินคุณภาพ 117 
ค.37 หนา้จอส่วนของการแสดงขอ้มูลช่วงเวลาการประเมินคุณภาพ 117 
ค.38 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลช่วงเวลา 118 
ค.39 หนา้จอส่วนของแกไ้ขขอ้มูลช่วงเวลา 118 

ค.40 หนา้จอส่วนของเมนูการก าหนดคะแนนเชิงปริมาณ 118 
ค.41 หนา้จอส่วนของการระบุคะแนนตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ 119 
ค.42 หนา้จอส่วนของเมนูการประเมินผลตนเอง 119 
ค.43 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานะและผลการประเมิน    120 
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สารบาญภาพ (ต่อ) 
รูป   หน้า      
ค.44 หนา้จอส่วนของการให้คะแนนตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ 120  
ค.45 หนา้จอส่วนของการสรุปคะแนนการประเมินผล 120 
ค.46 หนา้จอส่วนของการแสดงคะแนนการประเมิน 121                                                                                    
ง.1 หนา้แรกของการเขา้ใชง้านระบบ 122 
ง.2 หนา้จอส่วนของการเขา้ใชง้านระบบ 123 
ง.3 หนา้จอส่วนเพิ่มของการขอ้มูลอา้งอิง 123 
ง.4 หนา้จอส่วนแสดงขอ้มูลการอา้งอิงขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิง 123 
ง.5 หนา้จอส่วนของหนา้ต่างแจง้เตือนการลบขอ้มูลอา้งอิง 124 
ง.6 หนา้จอส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลอา้งอิง 124 
ง.7 หนา้จอส่วนของการแนบเอกสารอา้งอิงในรูปแบบไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์  124 
ง.8 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานการณ์ประเมิน 125 
จ.1 หนา้แรกของการเขา้ใชง้านระบบ 126 
จ.2 หนา้จอส่วนของการเขา้ใชง้านระบบ 127 
จ.3 หนา้จอส่วนของเมนูการก าหนดคะแนนเชิงปริมาณส าหรับกรรมการ 127 
จ.4 หนา้จอส่วนของการระบุคะแนนตวับ่งช้ีเชิงปริมาณส าหรับกรรมการ 127 
จ.5 หนา้จอส่วนของเมนูการประเมินผลโดยกรรมการ 128 
จ.6 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานะและผลการประเมินโดยกรรมการ 128 
จ.7 หนา้จอส่วนของการใหค้ะแนนตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพโดยกรรมการ 129 
จ.8 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานการณ์ประเมินกรรมการ 129 
จ.9 หนา้จอส่วนของการเขา้ใชง้านรายงานผลการประเมิน 130 
จ.10 หนา้จอส่วนของการแสดงสถานะและพิมพร์ายงานการประเมิน 130 
จ.11 หนา้จอส่วนของการดูผลการประเมินของผูบ้ริหาร 130 
จ.12 หนา้จอส่วนของการแสดงผลการประเมินในแต่ละตวัช้ีวดัในรูปแบบกราฟ 131 
ฉ.1 แสดงรายงานสรุปจ านวนบุคลากร 132 
ฉ.2 แสดงรายงานสรุปจ านวนนกัศึกษา 132 
ฉ.3 หนา้จอสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 133 
ฉ.4 รายงานผลการประเมินตนเอง (สกอ.) 133 
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ฉ.5 หนา้จอสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานส านกังานรับรองมาตรฐาน 134 
       และประเมินคุณภาพการศึกษา องคก์ารมหาชน (สมศ.)      
ฉ.6 รายงานผลการประเมินตนเอง (สมศ.) 134 
ฉ.7 รายงานสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 135 
ฉ.8 รายงานสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.)        135 
       ในไฟลเ์อกสาร 
ฉ.9 รายงานการประเมินในรูปแบบกราฟ 136 
 
 
 
 
 


