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ระบบกาํกบัตดิตาม การประเมนิตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ ระดบัมหาวทิยาลยั 

การเขาใชงานระบบ 

การเขาใชงานระบบกํากับติดตาม การประเมินตนเอง และผลการประเมนิคุณภาพใหเขาไปที่

เว็บ http://qa.rmutto.ac.th/sar  และ1เลือกที่ “ระดับคณะ” และ หลักสูตรที่ตองการ 

 

เมื่อเลือกระบบการกํากบั ติดตาม การประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรแลวจะเขาสู

หนาล็อกอินเพื่อเขาใชงาน  

 

http://qa.rmutto.ac.th/sar%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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สวนประกอบของระบบ 

 

เมื่อล็อกอินเขาใชงานเรียบรอยจะเขาสูหนาจอหลัก ซึ่งแบงสวนตาง ๆ ออกเปน 4 สวนคือ 

1. สวนของเมนู  เปนสวนของเมนูเพื่อใหผูใชงานไดใชงาน โดยในรูปจะเปนการล็อกอินของ 

Admin จึงทําใหเห็นเมนูทั้งหมดของผูใชทุกคน แตถาผูใชคนอ่ืนที่ไมใช admin ล็อกอินใชงานก็จะเห็น

แคเพียงสวนงานของตัวเองที่รับผิดชอบเทาน้ัน เชน ถาผูใชเปนผูจัดการองคประกอบ/ตัวชี้วัด ก็จะเห็น

แคเมนูของจัดการองคประกอบ/ตัวชี้วัด เพียงเทาน้ัน 

2. สวนระดับของระบบ จะเปนการแสดงระดับของระบบการกํากับ ติดตาม การประเมินตนเอง และ

ผลประเมินคุณภาพวากําลังใชงานระบบในระดับใด โดยระบบจะมีระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย)  ระดับ

คณะ และระดับหลักสูตร 

3. สวนตารางแสดงผล เปนการแสดงผลการดําเนินงาน องคประกอบและตัวชี้วัดของปปจจุบัน

ออกมาแสดง 

4. สวนผูใชงาน  จะเปนการแสดงผูใชงานที่เขาใชงานปจจุบันวาชื่ออะไร สังกัดหนวยงานใด 

และมีหนาที่ใดในการใชงานระบบ 
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ผูดูแลระบบ 

เปนสวนที่เพิ่มผูใชงานระบบขององคกร โดยจะเพิ่ม 

• ผูจัดการขอมูลองคประกอบ/ตัวชี้วัด 

• ผูกรอกขอมูล (ประเมินตนเอง) 

• ผูตรวจสอบขอมูล (ตรวจสอบการประเมิน) 

• ผูกํากับตัวชี้วัด 

• ผูตรวจประกัน 

และยังปรับปรุงแกไข หรือลบผูใชงานระบบได 

1. เพิ่มผูใชงานระบบ 

 

ผูดูแลระบบจะทําการ เพิ่มผูใชงานระบบเปน 2 สวน คือ รายละเอียดผูใชงานระบบ และรายละเอียดการเขาใช

งานระบบ 

• รายละเอียดผูใชงานระบบจะประกอบดวย ขอมูลของบุคคลน้ัน ๆ เชน คํานําหนาชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, 

E-mail เบอรโทรติดตอ และหนวยงานที่สังกัด  

**e-mail ที่ใชเพิ่มเขาระบบควรเปนe-mail ของมหาวิทยาลัย (@rmutto.ac.th)** 

• รายละเอียดการเขาใชงานระบบ ในสวนน้ีจะเปนการต้ังรหัสผานในการเขาใชงาน และสิทธิ์การเขาใช

งานวาจะกําหนดใหบุคคลน้ันใชงานในสวนไหนไดบาง 
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เมื่อทําการกรอกขอมูลทั้งหมด รวมถึงต้ังรหัสและกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานเรียบรอยแลวก็ทําการกดที่ปุม 

“บันทึก” ก็จะเสร็จสิ้นการเพิ่มผูใชงานระบบ 

2. รายการผูใชงานระบบ 

 

ในสวนของรายการผูใชงานระบบจะเปนการดูรายชื่อทั้งหมดที่อยูในระบบและยังสามารถคนหา แกไข หรือ ลบ 

ผูใชงานระบบไดอีกดวย 
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การคนหาผูใชงานระบบ  

จะคนหารายชื่อไดจากชอง Search โดยการพิมชื่อลงไประบบจะทําการคนหาใหทันที 

 

การแก้ไขผู้ใช้งานระบบ 

เมื่อเราตองการที่จะแกไขผูใชงานระบบใหกดที่ปุม”แกไข” แลวระบบจะใหแกไขรายละเอียดตาง ๆ เหมือนกับ

ตอนที่ทําการเพิ่มผูใชงานระบบ เมื่อแกไขเรียบรอยแลวก็กด “บันทึก” 
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การลบผูใชงานระบบ 

เมือ่เราตองการจะลบผูใชงานระบบใหกดที่ปุม “ลบ” หลังชื่อของผูใชระบบ เมื่อกดแลวจะมีขอความใหยืนยันวา

จะลบหรือยกเลิก 

 

จัดการขอมูลองคประกอบ/ตัวชี้วัด 

ผูจัดการขอมูลองคประกอบ/ตัวชี้วัดจะสามารถเพิ่มองคประกอบ  ตัวชี้วัด และกําหนดเวลาประเมิน 

องคประกอบ 

1. เพิ่มองคประกอบ 

 

 

การเพิ่มองคประกอบจะมีรายการใหเพิ่มคือ ขอขององคประกอบ, ชื่อองคประกอบ และ ปการศึกษา 
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**ในหน่ึงปการศึกษาจะใสองคประกอบซ้ํากันไมได เชน ปการศึกษา 2562 ใสองคประกอบที่ 1 

เรียบรอยแลวเวลาเพิ่มจะเพิ่มองคประกอบที่ 1 อีกไมไดถึงแมชื่อองคประกอบจะไมเหมือนกันในกรณี

เพิ่มองคประกอบซ้ํากับที่มี ระบบตรวจเจอจะขึน้ขอความมาแจงเตือน** 

 

เมื่อใสรายละเอียดองคประกอบเรียบรอยทั้งหมดแลวก็กดปุม “บันทึก” 

2. รายการองคประกอบ 

เมื่อเพิ่มองคประกอบเรียบรอยจากขอที่แลวในหัวขอน้ีจะขึ้นองคประกอบทั้งหมดที่ไดเพิ่มไว โดยจะแยก

เปนปการศึกษา 

 

 

 

เมือ่เลือกปการศึกษาที่จะเขามาดูรายการองคประกอบแลว เราสามารถทําการแกไขหรือลบรายการได 
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** การลบองคประกอบจะมีผลทําใหตัวชี้วัดถูกลบดวย แตถาเปนการแกไขชื่อขององคประกอบจะไมมีผลกับ

ตัวชี้วัด** 

ตัวชี้วัด 

1. เพิ่มตัวชี้วัด 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่สามารถเพิ่มได บางรายการตองทําการดึงขอมูลจากองคประกอบที่เพิ่มในขอที่แลว

กอนถึงจะเพิ่มขอมูลในสวนน้ีได เชน ปการศึกษา, องคประกอบ สวนขอมูลอ่ืน ๆ ก็สามารถเลือกขอมูลที่มีให

แลวใสไดเลย 
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สวนที่เพิ่มเติมมาจากระดับสถาบันกับคณะ คือ ชองเกณฑพิจารณา จะมีหัวขอ “ผลคะแนน” เพิ่มเขามา  

 

เมื่อใสจนครบถวนแลวก็ใหกดปุม “บันทึก” 

2. รายการตัวชี้วัด 

 

รายการตัวชี้วัดจะสามารถดูไดโดยแยกตามปการศึกษาในหนารายการตัวชี้วัดสามารถ แกไขและลบ

รายละเอียดของตัวชี้วัดได  ในหนาน้ีเราสามารถเพิ่มผูรับผิดชอบตัวชี้วัดโดยเราสามารถเพิ่มไดมากกวา 1 

ผูรับผิดชอบ 

 

สวนเกณฑคะแนน ที่กําหนดจากการเพิ่มตัวชี้วัด (ขอ, รอยละและคะแนน) เราสามารถกาํหนดชวงเกณฑ

คะแนนไดจากเคร่ืองหมาย “ + ”  ในชองเกณฑคะแนน 
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**กําหนดเปนรอยละ หรือคะแนน ถากําหนดขอมากกวา 1 ขอตองใสเปนชวง เชน 3-4 ขอ= 3 คะแนน** 

 

กําหนดเวลาประเมิน 

 

เมื่อทําการเพิ่มองคประกอบและตัวชี้วัดเสร็จเรียบรอย ก็จะมากําหนดเวลาประเมิน โดยการเพิ่ม

กําหนดเวลาประเมินก็ใหเลือกปที่ไดทําการเพิ่มองคประกอบและตัวชี้วัดของปน้ัน ๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• รอบการประเมิน สามารถกําหนดการประเมินรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือนได 

• วันเร่ิมตน  วันเร่ิมเวลาประเมิน 

• วันสิ้นสุด  วันที่สิ้นสุดเวลาประเมิน 
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**ระบบจะตองกําหนดใหมีการประเมินรอบ 12 เดือน สวนรอบ 6 เดือนและ 9 เดือนจะกําหนดใหประเมิน

หรือไมก็ได (ประเมินทั้ง 3 รอบเลยก็ได)** 

เมื่อกําหนดเวลาประเมินเรียบรอยแลวก็กดปุม “บันทึก” รายการที่เราไดทําการเพิ่มจะไปแสดงที่ดานลางวา

มีการกําหนดเวลาประเมินรอบใดบาง 

 

จะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาประเมินตองทําการลบแลว จึงทําการเพิ่มเขามาใหม 
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ประเมินตนเอง 

ขอมูลการประเมินตนเอง 

 

การเขากรอกขอมูล (ประเมินตนเอง) จะสามารถเลือกปทีจ่ะประเมินแลวจะขึ้นหนาจอดังรูป 

 

รายการองคประกอบกับตัวชี้วัดจะขึ้นมาตามที่ผูจัดการขอมูลองคประกอบ/ตัวชี้วัด กําหนดมา เราสามารถเช็ค

รอบการประเมินไดวามีรอบการประเมินไหนบางและจะมีการแจงสถานะดังน้ี 

• ยงัไม่ประเมิน   กรณีที่ผูกรอกยังไมไดกรอกขอมูล 

• กาํลงัดําเนินการตรวจสอบ กรณีที่ผูกรอกกรอกขอมูลแลวแตผูตรวจสอบยังไมไดตรวจ 

• ประเมินเสร็จส้ิน   กรณีที่ผูกรอกกรอกขอมูลแลวและผูตรวจสอบตรวจเรียบรอย 
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ในชองการประเมิน เราจะทําการประเมินที่ชองน้ีโดยการคลิกเขาไปที่ปุมของแตละรอบการประเมิน เชน ถาเรา

ตองการประเมินรอบการประเมิน 6 เดือนเราก็คลิกเขาไปที่  

ปุมประเมินจะขึ้นมาแสดงเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดไว ถายังไมถึงเวลาที่ถูกกําหนดไวปุมก็จะไมขึ้นแสดง เชน 

รอบของ 6 เดือนและรอบของ 9 เดือนถึงกําหนดใหสามารถประเมินไดแลว แตรอบ 12 เดือนยังไมถึง

กําหนดเวลาประเมิน ปุมของ 12 เดือนก็ยังไมแสดงขึ้นมา 

 

เมื่อกดที่ปุมประเมินแลวใหกรอกผลการดําเนินงานและแนบลิ้งคเอกสารหลักฐานเพื่อสงใหกับผูตรวจ 

 

การแนบลิ้งคเอกสารหลักฐาน 

ใหทําการอัพโหลดไฟลเอกสารขึ้นไปที่ Google Drive ซึ่งเปน cloud storage ใหใชงานฟรีเมื่อสมัครใชงานเมลล

ของ @rmutto.ac.th การเขาใชงานมีขัน้ตอนดังน้ี 

1. เขาล็อกอิน e-mail ของ @rmutto.ac.th ไดจาก www.gmail.com 

2. เมื่อล็อกอินเรียบรอยแลว มุมขวาบนจะมีปุม แอป google เมื่อกดแลวจะเจอกับไอคอน “ไดรฟ” 

http://www.gmail.com/
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3. เมือ่กดเขามาแลวจะขึ้นหนาจอใหใชงานไดรฟ ในไดรฟน้ีจะเปนการเก็บขอมูลออนไลนเราสามารถเขา

ใชงานไดตลอดทุกที่ทุกเวลาแตตองมีอินเตอรเน็ต การใชงานก็จะเหมือนกับเราเกบ็ขอมูลในเคร่ือง

คอมพิวเตอรของเราเมื่อเราจะเพิ่มหรืออัปโหลดไฟลเราจะทําไดจากปุม ”+ใหม” 

 

4. เมื่อเรากดปุมแลวจะมีเมนูใหเราไดใชงานแบงได 3 สวนคือ 

• โฟลเดอร  สรางโฟลเดอรเพื่อเก็บขอมูล (1) 

• อัปโหลด  การอัปโหลดไฟลทีละไฟลหรืออัปโหลดทั้งโฟลเดอร (2) 

• การสรางเอกสาร  สรางเอกสารเพื่อใชงาน (3) 

  

5. ใหเราเลือกการอัปโหลดแลวใหเราเลือกไฟลที่จะอัปโหลดแลวกดที่ปุม open ระบบจะทําการอัปโหลด

ใหเมื่อเสร็จแลวจะขึ้นขอความวาอัปโหลดเสร็จสมบูรณ 
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6. เมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบรอยแลวจะทําการคัดลอกลิ้งคโดยการคลิกขวาไฟลที่ตองการแลวเลือกที่ 

“รับลิ้งคที่แชรได” 

 

7. ถาลิ้งคทาํการปดแชรใหทําการเปดกอน 

 

8. เมือ่เราคัดลอกลิ้งคมาแลวใหทําการ Ctrl + v เพื่อวางลิ้งคลงในชอง ลิ้งคเอกสารหลักฐาน 

 

9. เมื่อเสร็จแลวกดปุม “บันทึก” 

เมื่อทําการประเมินเสร็จแลวจะขึ้นสถานะวา “กําลังดําเนินการตรวจสอบ” ในกรณีที่ผูตรวจยังไมตรวจหรือการ

ตรวจสอบยังไมเสร็จสิ้นเราสามารถแกไขแบบประเมินของเราไดตลอด 
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แกไขขอมลูการประเมินตนเอง 

 

 

ในสวนน้ีจะเปนการแกไขขอมูลที่ผูตรวจสงกลับมาใหแกไข ซึ่งเราจะสามารถแกไขตามที่ผูตรวจแนะนํามาให 

 

กดปุม “แกไขคะแนนตรวจ” เพื่อทําการแกไข การแกไขสามารถแกไขรายละเอียดที่ไดทําการประเมินไวและยัง

สงลิ้งคเอกสารหลักฐานใหมไดดวย 
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สําหรับผูตรวจสอบขอมูล 

ตรวจสอบขอมูล 

เมื่อผูกรอกขอมูลประเมินตนเองแลว จํานวนขอที่ประเมินแลวจะถูกสงใหกับผูตรวจสอบขอมูลไดตรวจสอบ 

 

 

เมื่อเลือกปการศึกษาที่จะประเมินแลวจะขึ้นหนาจอแสดงรายละเอียด ใหกดที่ปุม “ตรวจประเมิน” เมื่อจะทําการ

ประเมิน 

 

รายละเอียดการประเมิน สามารถเลือกสถานการณตรวจสอบไดวา “ผาน”  หรือ  “ไมผาน” และยังสามารถแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมใหกับผูสงประเมินไดอีกดวย 
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เมื่อประเมินวา “ไมผาน” ผูประเมินจะตองไปตรวจทานขอมูลและแกไขเพื่อสงมาใหตรวจอีกคร้ัง 

เมื่อประเมินวา “ผาน” ก็จะจบกระบวนการตรวจสอบขอมูล 

ดานลางจะเปนรายละเอียดตัวชี้วัด ที่แสดงรายละเอียดตาง ๆ รวมถึงลิ้งคเอกสารหลักฐาน 

 

เมื่อเลือกตรวจสอบเสร็จก็กด “บันทึก” เพื่อจบกระบวนการตรวจสอบขอมูล 

สําหรับผูตรวจประเมิน 

ประเมินตัวชี้วัด 

 

ผูตรวจประเมินจะเปนกระบวนการสุดทายของการประเมิน โดยผูตรวจประเมินจะทําการตรวจสอบ

ขอมูลที่ถูกสงมาถาผูตรวจประเมินคิดวาตองมีการแกไข ผูตรวจประเมินสามารถแจงใหผูกรอกแกไขขอมูลได  

เมื่อผูกรอกทําการแกไขเรียบรอยจะถูกสงมาใหกับผูตรวจประเมินโดยตรงโดยไมตองผานการตรวจของ “ผู

ตรวจสอบ”ขอมูลอีก 
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หนาจอจะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของขอมูล เราสามารถตรวจสอบผลดําเนินงาน คะแนนทีไ่ด และหลักฐานที่

แนบมาให โดยการคลิกที่ “หลักฐาน” 

 

เมื่อตองการจะตรวจประเมินใหกดที่ปุม  เมื่อกดเขาไปแลวจะเจอกับรายละเอียดของตัวชี้วัด โดยจะ

มีเอกสารหลักฐานที่ไดทําการแชรลิง้คไวจาก google drive ซึ่งจะ preview ไฟลตาง ๆ ที่แชรไวและสามารถคลิก

ดูไดจากตรงน้ีทันที 
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สวนดานลางจะเปนสวนของการประเมนิ จะมีการกรอกผลการดําเนินงาน ยืนยันการตรวจสอบ และเพิ่มเติม

ความคิดเห็นได  การยืนยันการตรวจสอบจะมี “ปรับแกไขได” และ “ยืนยันการตรวจ” 

• ปรับแกไขได การประเมินจะยังไมสิ้นสุดระบบจะแจงเตือนใหผูกรอกสามารถแกไขได โดยที่ผู

กรอกจะสามารถแกไขและสงใหกับผูตรวจประเมิน โดยที่ไมตองผานผูตรวจสอบขอมูลอีกคร้ัง 

• ยืนยันการตรวจ เมื่อทําการยืนยันการตรวจก็จะสิ้นสุดของระบบทันท ีสถานะของตัวชี้วัดจะขึ้นวา

 

** การปรับแกไขของผูกรอกขอมูล จะสามารถสงแกไขกี่รอบก็ไดจนกวาผูตรวจประเมินจะทําการยืนยัน** 

รายงาน 

 

จะเปนการแสดงตารางสรุปรายงานตาง ๆ  แยกตามปการศึกษา ดังน้ี 

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน 
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ตารางวิเคราะหผลการประเมิน 

 

ตารางสรุปผลตามตัวชี้วัด 
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