
 
ขั้นตอนการกรอกผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม)  

ระดับหลักสูตร ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ในระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D) 

 

 
การกรอกผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพ่ิมเติม) ระดับหลักสูตร ทั้ง 

4 ตัวบ่งชี้ โดยกรอกลงในช่องผลการด าเนินงานต่อจากตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
 

ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(เพิ่มเติม) 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (A) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท า
ตรงสาขาวิชาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (B)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของบัณฑิตที่มีงาน
ท าตรงสาขาวิชาในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชา 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (A)  กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาสู่ความเป็นนวัตกร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 (A)  การประเมินสมรรถนะหรือผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษารายชั้นปี 

 
รายละเอียดการกรอกตามข้ันตอนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (A) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าตรงสาขาวิชาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

1.1 เลือกหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
เลือกการประเมินตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต มี 5 ตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมิน  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 2.1 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา และตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ดังภาที่ 1  

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมินในหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยล่ะของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
คลิกเลือกตัวบ่งชี้ 2.2 จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล ให้ใส่ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (A) ร้อยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าตรงสาขาวิชาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ต่อจากผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 
2.2 และบันทึกเอกสารหลักฐานเมื่อตรวจสอบแล้วให้กดบันทึกประมวลผลการประเมิน ดังภาพที่ 2 
 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการประเมินตัวบ่งชี้ 2.2 (A) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าตรงสาขาวิชาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

 

 

 

 

 

1. เลือกตัวบ่งชี้ 2.2 

2.กรอกรายละเอียดของผลกรอกการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (A) ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าตรงสาขาวิชาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี โดยการพิมพ์ขึ้นใหม่ที่น่ี หรือ copy มาจากไฟล์ word ที่เราท า SAR ก็ได้
โดยท าการ Copy และ Ctrl V แต่ให้แก้ไขแบบอักษรโดยใช้ Tahoma ขนาด 
Small ก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันอาจมีปัญหาเรื่องฟอนต์กระโดด 

3. บันทึกประมวลผลการประเมิน 



2. ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (B)  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ของบัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชา 
 
2.1 เลือกหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

เลือกการประเมินตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต มี 5 ตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมิน  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 2.1 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา และตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  ดังภาที ่3  

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมินในหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
2.2 ตัวบ่งช้ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

คลิกเลือกตัวบ่งชี้ 2.2 จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล ให้ใส่ผลการด าเนินงาน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (B) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ของบัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพ
อิสระตรงสาขาวิชา โดยท าการกรอกข้อมูลต่อจากตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (A) และกรอกเอกสารหลักฐานเมื่อตรวจสอบแล้วให้
กดบันทึกประมวลผลการประเมิน ดังภาพที ่4 



 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (B) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของบัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาในสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือกตัวบ่งชี้ 2.2 

2.กรอกรายละเอียดของผลกรอกการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (B) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ของบัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาในสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาโดยการพิมพ์ขึ้น
ใหม่ที่น่ี หรือ copy มาจากไฟล์ word ที่เราท า SAR ก็ได้โดยท าการ Copy 
และ Ctrl V แต่ให้แก้ไขแบบอักษรโดยใช้ Tahoma ขนาด Small ก่อนทุก
ครั้งมิฉะน้ันอาจมีปัญหาเรื่องฟอนต์กระโดด 

3. บันทึกประมวลผลการประเมิน 



3. ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 (A)  กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นนวัตกร 
3.1 การประเมินตัวบ่งช้ี 

เลือกในหมวดที่  4 ข้อมูลสรุป มีตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมินจ านวน 4 ตังบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
และ ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังภาที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมินในหมวดที่  4 ข้อมูลสรุป 

 

3.2 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
คลิกเลือกตัวบ่งชี้  5.2 จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล ให้ใส่ผลการด าเนินงาน  ตัวบ่งชี้ที่  5.2 (A)  

กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นนวัตกร โดยท าการกรอกข้อมูลต่อจากตัวบ่งชี้ที่ 5.2 และ
กรอกเอกสารหลักฐานเมื่อตรวจสอบแล้วให้กดบันทึกประมวลผลการประเมิน ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แสดงการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (A)  กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นนวัตกร 

1. เลือกตัวบ่งชี้ 5.2 

2.กรอกรายละเ อียดของผลกรอกการด า เ นินงานตัวบ่ งชี้ ที่  5.2(A) 
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นนวัตกร โดยการ
พิมพ์ขึ้นใหม่ที่นี่ หรือ copy มาจากไฟล์ word ที่เราท า SAR ก็ได้โดยท าการ 
Copy และ Ctrl V แต่ให้แก้ไขแบบอักษรโดยใช้ Tahoma ขนาด Small 
ก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันอาจมีปัญหาเรื่องฟอนต์กระโดด 

3. บันทึกประมวลผลการประเมิน 



4. ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 (A)  การประเมินสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษารายชั้นปี 
4.1 การประเมินตัวบ่งช้ี 

เลือกในหมวดที่  4 ข้อมูลสรุป มีตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมินจ านวน 4 ตังบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
และ ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังภาที่ 7 

 
ภาพที่ 7 แสดงตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมินในหมวดที่  4 ข้อมูลสรุป 

 

4.2 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
คลิกเลือกตัวบ่งชี้ 5.3 จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล ให้ใส่ผลการด าเนินงาน  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 (A)  การ

ประเมินสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษารายชั้นปี  โดยท าการกรอกข้อมูลต่อจากตัวบ่งชี้ที่ 5.3 และ
กรอกเอกสารหลักฐานเมื่อตรวจสอบแล้วให้กดบันทึกประมวลผลการประเมิน ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 แสดงการประเมินด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 (A)  การประเมินสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
รายชั้นปี 

1. เลือกตัวบ่งชี้ 5.2 

2.กรอกรายละเอียดของผลกรอกการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 5.3 (A)  การ
ประเมินสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษารายชั้นปี โดยการพิมพ์
ขึ้นใหม่ที่ น่ี หรือ copy มาจากไฟล์ word ที่เราท า SAR ก็ได้โดยท าการ 
Copy และ Ctrl V แต่ให้แก้ไขแบบอักษรโดยใช้ Tahoma ขนาด Small 
ก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันอาจมีปัญหาเรื่องฟอนต์กระโดด 

3. บันทึกประมวลผลการประเมิน 


