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ชื่อผลงาน      ระบบออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร  

 (Online System for Curriculum Quality Evaluation) 
 

เจ้าของผลงาน/  นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม 
สังกัด    กลุ่มจัดการศึกษา งานวิชาการ 
 
ประเภทผลงาน  
 ◻ (1) ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี  
  (2) ด้านสนับสนุนส่งเสริม บริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ   
 ◻ (3) ด้านสนับสนุนกิจกรรมความสุขในองค์กร 

1. ที่มาและความส าคัญที่จัดท าผลงานขึ้นมา   
ในการบริหารจัดการหลักสูตรทุกปีการศึกษาจะต้องมีการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR-มคอ.7) ตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้ก าหนดให้ทุกสถาบันมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่งเป็น 3  ระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เพื่อใช้เป็นกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในการประเมิน
หลักสูตรนั้นหลักสูตรต้องด าเนินการเตรียมการประเมิน ดังนี้ เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่ สถาบันต่างๆ ต้องวางแผนเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตลอดระยะเวลา 12 เดือน ตามตัวชี้วัดที่ได้ประกาศใช้บนระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Commission on Higher Education QualityAssessment online system : CHE QA 
Online) จากนั้นเมื่อหลักสูตรจัดการศึกษาครบถ้วนตามปีการศึกษาแล้ว หลักสูตรต้องจัดเตรียมรายงาน SAR-มคอ.7 เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินที่แต่งตั้งโดยแต่ละคณะฯ เมื่อแต่ละหลักสูตรผ่านการตรวจรับรองคุณภาพการศึกษา
ภายในเรียบร้อย จะน าผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตรรายงานผลการตรวจประเมินผ่านระบบ CHE QA Online  ซึ่ง
คณะและมหาวิทยาลัยจะน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย แล้วยืนยันผลการประเมินหลักสูตรและคณะวิชาที่ได้ประเมินไปแล้วบนระบบ CHE QA Online เช่นกันกับ
ระดับหลักสูตร ทั้งนี้สถาบันจะต้องน าผลการประเมินเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี
การศึกษาถัดไป โดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจะต้องน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และผลกลยุทธ์ ทั้งนี้การส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA 
Online นั้น สกอ. ก าหนดให้สถาบันด าเนินการส่งภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2557) 

 ทั้งนี้ในการประเมินหลักสูตรนั้นหลักสูตรจะต้องเตรียมพิมพ์เอกสารรายงาน SAR-มคอ.7 พร้อมทั้งหลักฐานเชิง
ประจักษ์ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ซึ่งที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบ
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การจัดท ารายงาน SAR-มคอ.7 แบบ Manual ส่งผลให้ใช้เอกสารและทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล
จ านวนมาก ดังนั้น การพัฒนาระบบออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (Online System for  

 
Curriculum Quality Evaluation) เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับตรวจประเมินรายงาน SAR-มคอ.7 ของคณะมนุษยศาสตร์
และสงคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผู้ตรวจประเมินสามารถสามารถเข้าถึงข้อมูลและตตรวจประเมินให้คะแนน
รายงาน SAR-มคอ.7 ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่มือเกณฑ์การตรวจ
ประเมินหลักสูตร เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บและบริหารอย่างอย่างเป็นระบบ อีกทั้งผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปผลการ
ประเมินฯ ได้ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถจัดส่งข้อมูลให้กับหลักสูตรหรือผู้เกี่ยวข้องทราบผลการตรวจประเมินและ
ข้อเสนอแนะได้ทันที เพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพหลักสูตรต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาระบบออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (Online System for Curriculum Quality 
Evaluation) ส าหรับตรวจประเมินหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
3. ใครคือลูกค้าหรือผู้รับบริการจากผลงานนี้ 

 3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 3.2 คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร  
 3.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  
 3.4 ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 วิเคราะห์เกณฑ์การประเมินและกระบวนการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์/กรอบของ สกอ. 
 4.2 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจประเมิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล 

 4.3 ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 4.4 ออกแบบระบบโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาดังนี้ 

1) ภาษาที่ใช้ 
o PHP 
o SQL 
o HTML 
o CSS 
o Javascript 
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2) เครื่องมือ (Tools) 
o Apache Web Server version 2.4 
o PHP Version 7.2 
o PHP Composer 
o MariaDB version 10.2 
o Docker Engine version 19.03.2 

 
o Yii2 Framework 
o Vue.JS Version 2.5 

3) โปรแกรมที่ใช้พัฒนา 
o Microsoft Visual Studio Code 

 4.5 มีการทดสอบการใช้ระบบออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยผู้ตรวจประเมินภายในคณะ
และผู้บริหาร จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่  

o ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
o ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 
o ครั้งที่ 3 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 

 4.6 น าระบบออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรจริงจ านวน 30 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ จ านวน 125 ราย ได้แก ่

o การประเมินรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-23 สิงหาคม 25620 จ านวน 21 หลักสูตร จากผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทั้งภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็น
ผู้ตรวจประเมินที่อยู่ในฐานข้อมูลผู้ตรวจประเมินฯ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนก่น 
ตามค าสั่งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

o การประเมินรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 (รอบสุ่มตรวจจากมหาวิทยาลัย) จ านวน 4 
หลักสูตร จากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จากมหาวิทยาวิทยาลัยขอนแก่น  

o  การประเมินรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 จ านวน 5 หลักสูตร จากคณะกรรมตรวจประเมิน
หลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร่ TQR  (TQR: Thai Qualification Resiter) 

 4.7 ประเมินการใช้ระบบระบบออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรทั้งสามรอบการประเมินเพ่ือน า
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ไปพัฒนาและปรับปรุงระบบฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด 

 4.8 จดแจ้งลิขสิทธิ์ ระบบออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร ส่งฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับส านักลิขสิทธิ์ 
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5. ผลการด าเนินงานและประโยชน์ของผลงาน (การเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการพัฒนาระบบหรือปรับปรุงกระบวนงาน) 
 5.1 ได้ระบบออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (Online System for Curriculum Quality 

Evaluation) ที่มคีวามสามารถของระบบ ดังนี้ 
1) บันทึกข้อมูลรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (SAR-มคอ.7)  
2) ค านวณผลการประเมินพร้อมแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3) ประมวลผลคะแนนคณะกรรมการตรวจประเมิน 
4) การจัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน 
5) การใช้ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

 5.2 ผลประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร รอบที่ 1-3 พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยความพึงพอใจในการตรวจประเมินรอบที่ 2 (ตรวจ ประเมินภายในคณะ) 
ผู้ตรวจประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากระบบฯ ได้ปรับแก้ตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินในรอบท่ี 1 
แล้ว และผ้ีตรวจประเมินได้รับการชี้แจงและอ านวยความ สะดวกจากเจ้าหน้าที่ระดับคณะในประเด็นที่ผู้ตรวจประเมิน
สงสัยหรือเกิดปัญหา ส่วนรอบที่ 3 ที่ได้ คะแนนความพึงพอใจรองลงมา เนื่องจากระบบฯ ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ตรวจ ประเมินได้ครบทุกประเด็น เช่น การ Export ข้อมูลจากระบบเป็นไฟล์ Microsoft Word ผู้ตรวจไม่
คุ้นชินกับ มุมมองของการแสดงรายงานท าให้บางตัวชี้วัดต้องค้นข้อมูลไปมาหลายรอบท าให้ผู้ประเมินรู้สึกไม่ สะดวกใน
การใช้ระบบ เป็นต้น และรอบท่ี 1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นคร้ีงแรกที่คณะได้ มีการใช้ระบบออนไลน์ในการ
ตรวจประเมินท าให้มีข้อมูลหลายส่วนท่ีผ้ีตรวจประเมินต้องการใช้ในการ ตรวจประเมิน เช่น ค่า IPO ในตารางวิเคราะห์
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่ผู้ตรวจ ประเมินจ าเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลในการเขียนในรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ หลักสูตร เป็นต้น  

 5.3 ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งลิขสิทธิ์ ออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (Online System for 
Curriculum Quality Evaluation) ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากส านัก 
ลิขสิทธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

 5.4 ลดค่าใช้จ่ายและจ านวนทรัพยากรกระดาษจากการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ จากการใช้กระดาษ
ส าหรับพิมพ์เอกสารรายงาน SAR-มคอ.7 จ านวน 19,500 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน 9,750 บาท ลดเหลือคือ ไม่มี
การใช้กระดาษในการพิมพ์จัดท าเอกสารรายงาน SAR-มคอ.7 ส่งผลให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประหยัด
งบประมาณในการพิมพ์เอกสาร แรงงงาน(จ านวนคนกรอกข้อมูลและประสานงาน)  และลดขั้นตอนการท างาน ในการตรวจ
ประเมินรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  

 
6. มีแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องและต่อยอดผลงานอย่างไร 

 6.1 สามารถ Export เป็นไฟล์ Microsoft Word เพ่ือเพ่ิมความสะดวกส าหรับผู้ใช้งานน าไปใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

 6.2 สามารถน าข้อมูลจากระบบ ออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร ไปเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ประโยชน์
หรือพัฒนาโปรแกรมหรือระบบร่วมงานด้านอ่ืน ๆ ของคณะได้ เช่น ระบบประเมินผลงานของอาจารย์ ระบบรายงานผล
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ด้านสนับสนุนส่งเสริม บรหิารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

 

การพัฒนาบัณฑิต เนื่องจากระบบออนไลน์ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร มีข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูล
นักศึกษา ข้อมูลผลงานวิชาการ เป็นต้น 

 


