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ระบบสารสนเทศวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA Score Dashboard)  

ระบบสารสนเทศวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายใน IQA Score dashboard คือ ระบบสารสนเทศท่ี

รวบรวมขอมูลคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปการศึกษา 2557 ถึง 

2561 มาแสดงเปนรายงานแผนภาพไวในจุดเดียว เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทั้งผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน และผูปฏิบัติงาน ทุก

สวนที่เกี ่ยวของกับงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปใชในการวิเคราะห ตีความ เพ่ือ

ตัดสินใจ ดำเนินงาน หรือวางแผนการในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

วิธีการใชงาน IQA Score Dashboard 

1. ชองทางใชงานระบบ IQA Score Dashboard , User และสิทธิ์การใชงาน 

1.1 ชองทางใชงานระบบ IQA Score Dashboard สามารถใชได 2 ชองทาง 

- ชองทางท่ี 1 หนาเว็บไซตสำนักประกันคุณภาพ (www.qa@rmutp.ac.th) ท่ีดานลางของเว็บไซต หวขอ

ระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ > เลือก “ระบบสารสนเทศวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน IQA Score Dashboard” 

- ชองทางท่ี 2 เขาใชงานโดยพิมพ URL :   https://bit.ly/2FlDY9K 

1.2 User และสิทธิ์การใชงาน 

- ใชงานระบบผาน อีเมล *****@rmutp.ac.th 

 

http://www.qa@rmutp.ac.th
https://bit.ly/2FlDY9K
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2. สวนประกอบระบบ IQA Score Dashboard และวิธีการใชงาน 

หนาแรกของระบบ IQA Score Dashboard มี 3 สวนหลักๆ ดังนี้ (รูปภาพ 1) 

 

1. ปุมกดเพ่ือขยายเต็มหนาจอและการดาวนโหลด report เปนไฟล PDF 

 

 

 

• กดเพ่ือขยายเต็มหนาจอ 

• การดาวนโหลดรายงาน เปนไฟล PDF 

รูปภาพ 1 หนาแรกของระบบ IQA Score Dashboard 
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2. แถบ Menu เลือกดูหนารายงานขอมูล Dashboard  ประกอบดวย 5 Menu 

2.1 Menu 1 มหาวิทยาลัย : คะแนนภาพรวม 

2.2 Menu 2 มหาวิทยาลัย : องคประกอบ 5 ดาน (เรดารกราฟ) 

2.3 Menu 3 มหาวิทยาลัย : เปรยีบเทียบมทร. 9 แหง 

2.4 Menu 4 ขอมูลคณะ  

2.5 Menu 5 ขอมูลหลักสูตร  

 

 

3. สวนแสดงขอมูลในรูปแบบ Data Visualization อาทิเชน ตารางขอมูลคะแนนประเมินฯ กราฟแทง

เปรียบเทียบคะแนนประเมินฯ กราฟแทงคะแนนประเมินฯ ตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน  กราฟเสนแสดง

แนวโนม กราฟเรดาร เปนตน  

2.1 Menu 1 มหาวิทยาลัย : คะแนนภาพรวม 

รูปภาพ 2 Menu 1 มหาวิทยาลยั : คะแนนภาพรวมขอ้มลูระดบัสถาบนั 
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1. ตารางขอมูลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2557 ถึง 2561  โดยจะ

มีไฮไลทสีท่ีคะแนนไลสีตามสเกล                       เพ่ือบงบอกขอมูลคะแนนประเมินท่ีไดนอยสุดไปมากสุด 

2. กราฟแทงคะแนนประเมินฯ ระดับสถาบัน โดยมี Drop down list เลือกปการศึกษา 2557 ถึง 2561 เพ่ือกรอง

ขอมูลตามปการศึกษา(เลือกไดหลายตัวเลือก) เม่ือนำเมาทไปชี้ท่ีกราฟแทงจะแสดงขอมูล 

3. กราฟแทงคะแนนประเมินฯ ตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดานระดับสถาบัน ปการศึกษา 2557 ถึง 2561 

o  ตัวอยางใชงานและการวิเคราะหขอมูลระดับสถาบัน : การกรองขอมูลตามปการศึกษา (รูปภาพ 3) 

 

 

 

 

รูปภาพ 3 แสดงตวัอย่างใชง้านและการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัสถาบนั : การกรองขอมูลตามปการศึกษา 
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1. เม่ือเลือกปการศึกษา 2559 – 2561 จะมีกราฟแทงเปรียบเทียบคะแนนประเมินฯ  3 ปการศึกษา  

 

2. กราฟแทงคะแนนประเมินฯ ตามองคประกอบ 5 ดานแสดง 3 ปการศึกษา  

o  แสดงตัวอยางใชงานและการวิเคราะหขอมูลระดับสถาบัน : การเลือกแทงกราฟเพ่ือดูขอมูลเฉพาะป (รูปภาพ 4) 

 

1. เลือกแทงกราฟปการศึกษา 2557 

2. จะแสดงขอมูลกราฟแทงคะแนนประเมินฯ ระดับสถาบันตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน ปการศึกษา 2557 

รูปภาพ 4 แสดงตวัอย่างใชง้านและการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัสถาบนั : การเลือกแทงกราฟเพ่ือดูขอมูลเฉพาะปการศึกษา 

เลือกเฉพาะปี 2561 เท่านัน้ เลือกทัง้หมดทกุปีการศกึษา เลือกปีการศกึษา 2559-2561  

Tip การเลือกปีการศกึษา 
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2.2 Menu 2 มหาวิทยาลัย : องคประกอบ 5 ดาน (เรดารกราฟ) (รูปภาพ 5) 

 

1. ตัวเลือกปการศึกษา 2557 ถึง 2561 สามารถเลือกไดหลายตัวเลือกเพ่ือเปรียบเทียบ 

2. แสดงขอมูลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินฯ ตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน ระดับสถาบัน (เรดาร

กราฟ) โดยท่ีมุมในแตละดานเม่ือนำเมาทไปวางไวจะแสดงรายละเอียดขอมูลคะแนนการประเมินฯ ในดานนั้นๆ  

3. สามารถเลือกปการศึกษาจากตารางขอมูลคะแนนประเมินฯ ตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน 

 

 

 

รูปภาพ 5 Menu 2 มหาวิทยาลยั : องคประกอบ 5 ดาน (เรดารกราฟ) 
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2.3 Menu 3 มหาวิทยาลัย : เปรียบเทียบมทร. 9 แหง (รูปภาพ 6) 

 

1. Drop down list เลือกกรองขอมูลปการศึกษา 2557 ถึง 2561  

2. เลือกเปรียบเทียบขอมูล มทร. 9 แหง (เลือกไดหลายตัวเลือก) 

3. กราฟแทงแสดงขอมูลคะแนนการประเมินฯ มทร. 9 แหง ตามปการศึกษาท่ีเลือกจากขอ 1 

4. เปรียบเทียบกราฟเสนท่ีแสดงแนวโนมของคะแนนการประเมินฯ มทร. 9 แหง 5 ปการศึกษา (ปการศึกษา 

2557 ถึง 2561) 

5. กราฟแทงแสดงขอมูลคะแนนการประเมินฯ ตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน มทร. 9 แหง ตามปการศึกษาท่ี

เลือกจากขอ 1 

 

รูปภาพ 6 Menu 3 มหาวิทยาลยั : เปรียบเทียบมทร. 9 แหง 
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o ตัวอยางใชงานและการวิเคราะหขอมูลมทร. 9 แหง : เปรียบเทียบ มทร. 3 แหง ปการศึกษา 2561 (รูปภาพ 7) 

 

1. Drop down list เลือกปการศึกษา 2561  

2. เลือก มทร. 3 แหง (มทร.พระนคร มทร.กรุงเทพ และมทร.ธัญบุรี) 

3. กราฟแทงเปรียบเทียบขอมูลคะแนนการประเมินฯ มทร.พระนคร มทร.กรุงเทพ และมทร.ธัญบุรี ปการศึกษา 

2561 

4. กราฟเสนเปรียบเทียบแนวโนมของคะแนนการประเมินฯ มทร.พระนคร มทร.กรงุเทพ และมทร.ธัญบุรี 5 ป

การศึกษา (ปการศึกษา 2557 ถึง 2561) 

5. กราฟแทงเปรียบเทียบขอมูลคะแนนการประเมินฯ ตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน มทร.พระนคร มทร.กรุง

เทพ และมทร.ธัญบุร ีปการศึกษา 2561 

รูปภาพ 7 ตัวอยางใชงานและการวิเคราะหขอมูลมทร. 9 แหง : เปรยีบเทียบ มทร. 3 แหง ปการศึกษา 2561 
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2.4 Menu 4 ขอมูลคณะ (รูปภาพ 8) 

 

1. Drop down list เลือกกรองขอมูลปการศึกษา 2557 ถึง 2561  

2. ตารางแสดงขอมูลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ ระดับคณะ(9 คณะ) ปการศึกษา 2557 ถึง 

2561 โดยจะมีไฮไลทสีท่ีคะแนนไลสีตามสเกล                          เพ่ือบงบอกขอมูลคะแนนประเมินท่ีไดนอย

สุดไปมากสุด  

3. กราฟแทงเปรียบเทียบคะแนนประเมินฯ ตามตัวบงชี้ ระดับคณะ(9 คณะ) ปการศึกษา 2557 ถึง 2561 

 

  

รูปภาพ 8 เมนู 4 ขอมูลคณะ 
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o ตัวอยางใชงานและการวิเคราะหขอมูลระดับคณะ : เปรียบเทียบคะแนนตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรง

ตำแหนงวิชาทางวิชาการ 9 คณะ ปการศึกษา 2560 (รูปภาพ 10) 

 

 

1. Drop down list เลือกปการศึกษา 2560  

2. เลือกตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงวิชาทางวิชาการ   

3. กราฟแทงเปรียบเทียบคะแนนประเมินฯ ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงวิชาทางวิชาการ  

9 คณะ ปการศึกษา 2560 

 

 

รูปภาพ 10 ตัวอยางใชงานและการวิเคราะหขอมลูระดับคณะ : เปรยีบเทียบคะแนนตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงวิชา

ทางวิชาการ 9 คณะ ปการศึกษา 2560 
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2.5 Menu 5 ขอมูลหลักสูตร (รูปภาพ 11) 

 

1. Drop down list เลือกกรองขอมูลปการศึกษา 2557 ถึง 2561  

2. Drop down list เลือกคณะ(9 คณะ) (เลือกไดหลายตัวเลือก) 

3. ตารางแสดงขอมูลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 ถึง 2561 

โดยจะมีไฮไลทสีท่ีคะแนนไลสีตามสเกล                        เพ่ือบงบอกขอมูลคะแนนประเมินท่ีไดนอยสุดไป

มากสุด  

4. กราฟแทงเปรียบเทียบคะแนนประเมินฯ 13 ตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ตามปการศึกษาท่ีเลือกในขอ 1 

  

รูปภาพ 11 Menu 5 ขอมูลหลักสตูร 
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o ตัวอยางใชงานและการวิเคราะหขอมูลระดับหลักสูตร : เปรียบเทียบคะแนน 13 ตัวบงช้ี ของหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา ปการศึกษา 2561 (รูปภาพ 12) 

 

 

1. Drop down list เลือกปการศึกษา 2561  

2. Drop down list เลือกคณะวิศวกรรมศาสตร 

3. เลือกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา 

4. กราฟแทงเปรียบเทียบคะแนนประเมินฯ 13 ตัวบงชี้ ระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการบำรงุรักษา ปการศึกษา 2561 

 

 

รูปภาพ 11 ตัวอยางใชงานและการวิเคราะหขอมลูระดับหลักสูตร : เปรียบเทียบคะแนน 13 ตัวบงช้ี ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา ปการศึกษา 2561 
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ขอมูลผูจัดทำระบบ IQA Score Dashboard  

          ผูจัดทำคูมือและพัฒนาระบบ  

นายวรวุฒิ  บุญกล่ำ  ตำแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

งานสารสนเทศและระบบ  

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เบอรโทรติดตอ 026653764  เบอรตอภายใน 6604 
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