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ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  
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ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 3 จาก 19 

 

 

คูมือการใชงานระบบตรวจสอบขอมูลองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

เขาสูระบบประเมินองคประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ชื่อระบบ: TQF Supporting System for Srinakharinwirot University 

ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 

เว็บเบราวเซอร: Internet Explorer เวอรชัน 8 – 11.0x (ทำงานไดดีที่สุด) หรือ  

การใชงาน: อินเทอรเน็ต (Internet) (ไมตองใชงานผาน VPN) 

URL: http://tqf.swu.ac.th 

หนวยงานผูพัฒนา: ฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร 

หนวยงานกำกับดูแล: ฝายพัฒนาคุณภาพ ฝายวิชาการ สวนสงเสริมและบริการการศึกษา 

 

 

รูปที่  1 

ระบุเงื่อนไขการเขาสูระบบ ดังนี้ 

เงื่อนไข คำอธิบาย 

Buasri ID บัวศรีไอดี 

Password รหัสผาน 



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 4 จาก 19 

 

 

เมื่อกรอกเงื่อนไขแลวคลิกปุม  ระบบจะเขาสูหนาจอการทำงานภายใน ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่  2 

เมนูงานประเมินองคประกอบ 1 ตัวบงช้ีที่ 1.1  

เมนูงานที่ไดรับตามสิทธิ์การใชงานที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

เมน ู รหัสโปรแกรม 

+ งานประเมนิองคประกอบ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1   

- ตรวจสอบขอมูลองคประกอบที่ 1 (สำหรับหลักสูตร) ftqfqd008 

 

  



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 5 จาก 19 

 

 

 เขาสูหนาจอการทำงาน คลิกปุม “Mainmenu” จะปรากฎหนาจอ ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่  3 

 เขาสูหนาจอการทำงานโดยคลิกไอคอนบวกหนารูปโฟลเดอร  จะปรากฎหนาจอเลือกเมนูการ

ทำงาน “ตรวจสอบขอมูลองคประกอบที่ 1 (สำหรับหลักสูตร)” ดังรูปที่ 4 

 

รูปที่  4 

  



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 6 จาก 19 

 

 

หนาจอการทำงาน 

1. ตรวจสอบขอมูลองคประกอบที่ 1 (สำหรับหลักสูตร) 

 หนาจอนี้สำหรับผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือรองคณบดีฝายวิชาการ/ประธานหลักสูตร/นักวิชาการ/

ผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูล  

แท็บคนหา 

 หนาจอตรวจสอบขอมูลองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน หนาจอนี้เริ่มตนที่แท็บ “คนหา” ดังรูป 

 

รูปที่  5 

 เงื่อนไขการคนหาขอมูล โดยระบุเงื่อนไข ดังนี้ 

เง่ือนไข ลักษณะโปรแกรม การเชื่อมโยง คำอธิบาย 

รอบการประเมิน* Drop-down list งานประเมินคณุภาพ - 

ระดับการศึกษา Drop-down list งานหลักสูตร - 

ลักษณะหลักสูตร Drop-down list งานหลักสูตร - 

ประเภทหลักสูตร Drop-down list งานหลักสูตร - 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร Drop-down list งานประเมินคณุภาพ - 

ภาค/ปที่เริ่มใช Drop-down list/Textbox - - 

หนวยงานเจาของหลักสตูร Pop-up งานทรัพยากรบุคคล แสดงตามสิทธ์ิที่ไดรับ 

หลักสตูร Pop-up งานหลักสูตร แสดงตามสิทธ์ิที่ไดรับ 

สถานะการบันทึกขอมูล Checkbox - - 

ผลประเมิน Checkbox - - 

หมายเหตุ: * ตองระบุเงื่อนไข  

 



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 7 จาก 19 

 

 

 ระบบ Default รอบการประเมินลาสุดไวให ดังรูป 

 

รูปที่  6 

เมื่อใสเงื่อนไขบางสวน แลวคลิกปุม “แสดงขอมูล”จะปรากฎขอมูล ดังรูป 

 

รูปที่  7 

  



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 8 จาก 19 

 

 

 หนาจอนี้มีฟงกชัน ดังนี้ 

 

รูปที่  8 

คำอธิบายฟงกชันแท็บคนหา 

ลำดับ รายละเอียด 

 
เงื่อนไขการคนหา 

 

ปุมแสดงขอมูล เมื่อทำการคลิกปุมจะแสดงรายการขอมูลหลักสูตรตามเงื่อนไขการคนหาตามสิทธิ์

การตรวจสอบขอมูล  

หากตองการคนหาโดยใสเงื่อนไขใหม ใหคลิกปุม  บนแถบเครื่องมือ 

 
รายการขอมูลหลักสูตรที่ไดจากเงื่อนไขการคนหาตามสิทธิ์การตรวจสอบขอมูล 

 

ปุม Preview All เมื่อคลิกปุมจะแสดงหนา Preview รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา ตามเงื่อนไขการคนหา สามารถออกรายงานผานเครื่องพิมพได 

ปุม Preview เมื่อคลิกปุมจะแสดงหนา Preview ขอมูลตามรายการหลักสูตร สามารถออกรายงาน

ผานเครื่องพิมพได 

 
ปุมตรวจสอบ สำหรับการตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 
ปุมปฏิทินการประเมิน เกณฑการประเมินที่ใชในระบบ คูมือการใชงาน 

 

 



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 9 จาก 19 

 

 

การตรวจสอบขอมูล 

 เมื่อคลิกปุม “ตรวจสอบ” ตามรายการหลักสูตรที่ตองการตรวจสอบ ระบบจะปรากฏหนาจอโดย 

default เกณฑขอแรกเสมอ ดังรูป 

 

รูปที่  9 

หนาจอตรวจสอบนี้มีฟงกชัน ดังนี้ 

 

รูปที่  10 



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 10 จาก 19 

 

 

คำอธิบายฟงกชันหนาจอตรวจสอบ 

ลำดับ รายละเอียด 

 
สวนของรายละเอียดหลักสูตร 

 
ปุมหนาหลัก เมื่อคลิกปุมจะปรากฎหนาจอแท็บคนหาหนาจอกอนหนา โดยแสดงขอมูล Default 

ตามที่เคยระบุเงื่อนไขการคนหาไว 

ปุม Preview เมื่อคลิกปุมจะแสดงหนา Preview ขอมูลตามรายการหลักสูตร สามารถออกรายงาน

ผานเครื่องพิมพได 

ปุมอาจารยผูรับผิดชอบและประจำหลักสูตร เมื่อคลิกจะแสดงขอมูลการปรับปรุงอาจารย

ผูรับผิดชอบและประจำหลักสูตร 

 
ขอคำถามตามเกณฑการประเมิน จะแตกตางกันตามเกณฑและการตั้งคาของระบบนี้ 

 
สวนของการบันทึกผลการพิจารณาขอมูลของระบบ 

 
รายละเอียดของคำตอบตามเกณฑการประเมิน โดยระบบจะมีการเชื่อมโยงหรือดึงขอมูลจากระบบ

สารเทศอ่ืนๆ ไดแก  

- ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019): ขอมูลหลักสูตร มคอ.2 / สมอ.08 

ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอมูลอาจารยประจำหลักสูตร ขอมูลอาจารยผูสอนรายวิชา 

ขอมูลปฏิทินการศึกษา 

- ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS): ขอมูลอาจารย/บุคลากร ประวัติการศึกษา/คุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ 

**ระบบนี้แสดงผลขอมูลจาก Data Warehouse หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ SUPREME  

สามารถตรวจสอบขอมูลไดในวันถัดไป 

 

  



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 11 จาก 19 

 

 

เกณฑการตรวจสอบขอมูลองคประกอบที่ 1  

1. กรณีเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 

ลำดับ เกณฑการประเมิน ลักษณะขอมูล 

ระบบ 

SUPREME2019 

ระบบ  

HURIS 

1 

 

1.จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร งานหลักสูตร 

 

 

งานทะเบียน

ประวัติ,  

งานลาศึกษา 

1.1ไมนอยกวา 5 คน และ จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร เปน

อาจารยประจำเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และประจำหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2 11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด งานหลักสูตร 

 

- 

 11.1ตองไมเกิน 5 ป 

 

2. กรณีเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

ลำดับ เกณฑการประเมิน ลักษณะขอมูล 

ระบบ 

SUPREME2019 

ระบบ  

HURIS 

1 1.จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร งานหลักสูตร 

 

งานทะเบียน

ประวัติ,  

งานลาศึกษา 

1.1 ไมนอยกวา 5 คน และ 

1.2 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได 

และ 

1.3 ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร

นั้น 

2 2.คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร งานหลักสูตร 

 

งานทะเบียน

ประวัติ,  

งานขอ

ตำแหนงทาง

2.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนง

ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 12 จาก 19 

 

 

ลำดับ เกณฑการประเมิน ลักษณะขอมูล 

ระบบ 

SUPREME2019 

ระบบ  

HURIS 

2.2 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลัง 

 

วิชาการ, งาน

ภาระงาน 

3 3.คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร งานหลักสูตร 

 

งานทะเบียน

ประวัติ,  

งานขอ

ตำแหนงทาง

วิชาการ, งาน

ภาระงาน 

3.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนง

ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 

3.2  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลัง 

3.3 ไมจำกัดจำนวนและประจำไดมากกวาหนึ่งหลักสูตร 

4 4.คุณสมบัติอาจารยผูสอน งานตารางสอน งานทะเบียน

ประวัติ 4.1 อาจารยประจำ 

4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา หรือดำรงตำแหนง

ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

4.1.2 หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลม

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 

4.2 อาจารยพิเศษ 

4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา และ 

4.2.2 มีประสบการณทำงานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 

6 ป 

4.2.3 ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี

อาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

    



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 13 จาก 19 

 

 

ลำดับ เกณฑการประเมิน ลักษณะขอมูล 

ระบบ 

SUPREME2019 

ระบบ  

HURIS 

5 5.คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

อาจารยประจำ

หลักสูตร งาน

หลักสูตร 

งานคณาจารย

บัณฑิต 

งานปริญญา

นิพนธ/สาร

นิพนธ 

งานทะเบียน

ประวัติ 

งานขอ

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

งานภาระงาน 

งานภาระงาน 

 5.1 เปนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทยีบเทาและดำรงตำแหนง

ทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 

 5.2 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

6 6.คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) งานคณาจารย

บัณฑิต, 

งานปริญญา

นิพนธ/สาร

นิพนธ 

งานทะเบียน

ประวัติ,  

งานขอ

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

6.1 อาจารยประจำ 

6.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญา

โทหรือเทียบเทาและดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  

6.1.2 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

6.2 ผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

6.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

6.2.2 มีผลงานทางวิชาการทีไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ

คนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง 

6.2.3 หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กำหนดจะตองมี

ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับซึ่งตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน

ความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

    



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 14 จาก 19 

 

 

ลำดับ เกณฑการประเมิน ลักษณะขอมูล 

ระบบ 

SUPREME2019 

ระบบ  

HURIS 

7 7.1 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจำ

หลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 คน 

ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

งานคณาจารย

บัณฑิต, 

งานปริญญา

นิพนธ/สาร

นิพนธ 

งานทะเบียน

ประวัติ,  

งานขอ

ตำแหนงทาง

วิชาการ 7.2 อาจารยประจำหลักสูตร 

7.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญา

โทหรือเทียบเทาและดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

7.2.2 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

7.3 ผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

7.3.1 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

7.3.2 มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ

คนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง 

7.3.3 หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กำหนดจะตองมี

ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับซึ่งตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน

ความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

8 8.การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสำเร็จการศึกษา งานปริญญา

นิพนธ/สาร

นิพนธ 

- 

8.1 แผน ก 1 

8.1.1 ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

8.2 แผน ก 2 



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 15 จาก 19 

 

 

ลำดับ เกณฑการประเมิน ลักษณะขอมูล 

ระบบ 

SUPREME2019 

ระบบ  

HURIS 

8.2.1 ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนำเสนอตอที่

ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอไดรับการตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 

8.3 แผน ข 

8.3.1 รายงานการคนควาหรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระตอง

ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได 

9 9.ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

ในระดับบัณฑิตศกึษา 

อาจารยประจำ

หลักสูตร งาน

หลักสูตร 

งานคณาจารย

บัณฑิต, 

งานปริญญา

นิพนธ/สาร

นิพนธ 

- 

9.1 วิทยานิพนธ 

9.1.1 อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 5 คน 

9.2 การคนควาอิสระ 

9.2.1 อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 15 คน 

9.3 หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหนงทางวิชาการ 

หรือปริญญาโทและมีตำแหนงทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารยขึ้นไป 1 คนตอนักศึกษา 10 คน 

9.4 หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่

ทำวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับนักศกึษาที่คนควาอิสระ 3 คน 

10 10.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลที่กำหนด งานหลักสูตร - 



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 16 จาก 19 

 

 

การบันทึกผลการตรวจสอบ 

บันทึกขอมูล 

 ระบบไมบังคบัในการระบุขอมูล หากตองการบันทึกสถานะไวในระบบสามารถระบุผลการพิจารณา และ

หมายเหตุ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมได 

 

รูปที่  11 

 เมื่อคลิกปุม “บันทึก” ระบบจะแสดงขอความยืนยันการทำงานเรียบรอย ดังรูป 

 

รูปที่  12 

  



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 17 จาก 19 

 

 

สถานะการบันทึกขอมูล 

 เมื่อผูใชดำเนินการตรวจสอบขอมูลและมีการบันทึกผลการพิจารณาในระบบ ระบบแสดงสถานะของ

ขอมูลตามเกณฑประเมนิ ดังรูป 

 

รูปที่  13 

คำอธิบายสถานะประเมิน 

ลำดับ รายละเอียด 

 

สถานะรอพิจารณา เปนสถานะ Default ของระบบ หากยังไมมีการบันทึกผลการพิจารณาจะแสดง

สถานะนี้เสมอ 

 
สถานะผาน เม่ือมีการบันทึกผลการพิจารณา “ผาน” ระบบจะแสดงภาพสถานะนี้ 

 

สถานะไมผาน เม่ือมีการบันทึกผลการพิจารณา “ไมผาน” ระบบจะแสดงภาพสถานะนี้ 

การเลือกสถานะนี้ อาจจะเปนการตรวจสอบขอมูลกอน หากขอมูลภายหลังถูกตองแลว สามารถเขา

มาบันทึกผลสถานะผานได 

**หากอยูในชวงของการประเมินโดยผูประเมิน เม่ือผูประเมินทำการบันทึกผลและยืนยันขอมูลแลว ทาง

หลักสูตรไมสามารถเขาตรวจสอบขอมูลได ออกรายงานไดเทานั้น ระบบจะทำการปดปุมตรวจสอบและแสดง

สถานะผลประเมินสุดทาย 

 

  



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 18 จาก 19 

 

 

การออกรายงาน 

Preview  

 เมื่อคลิกปุมจะแสดงหนา Preview ขอมูลตามรายการหลักสูตร สามารถออกรายงานผานเครื่องพิมพได 

กรณียังไมยืนยันขอมูล 

การ Preview ฉบับราง 

กรณียืนยันผลประเมินแลว 

การ Preview ฉบับสมบูรณ 

 
รูปที่  14 

 
รูปที่  15 

Preview All  

 เมื่อคลิกปุมจะแสดงหนารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามเงื่อนไขการคนหา 

สามารถออกรายงานผานเครื่องพิมพได 

 

รูปที่  16 



   

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

 

จัดทำโดยฝายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร หนา 19 จาก 19 

 

 

อาจารยผูรับผิดชอบและประจำหลักสูตร 

 หนาจอนี้แสดงขอมูลการปรับปรุงอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากระบบ 

SUPREME2019  

 

รูปที่  17 

 


