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บทท่ี 1 บทนำ 

 

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา 

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 

2565 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ

สามารถปรับตัว สำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้

และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุน

การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน 

และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพ

เชงิระบบ” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสากล จึงได้นำเครื่องมือพัฒนา

คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาองค์การสู่

ความเป็นเลิศ นั่นคือ Education Criteria for Performance Excellence ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถ

นำมาเป็นกรอบการดำเนินงานบริหารจัดการการศกึษาของสถาบันอุดมศกึษา ให้มคีุณภาพและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด [1] 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา ด้วยเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEx เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลตามบริบทการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้

สังคมมั่นใจ ในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ การบริหารงานที่เกิดประสิทธิผล มีการประกัน

คุณภาพในทุกด้านและทุกระดับเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน โดยมี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาคุณภาพการ

บริหารการศึกษาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มาตราการที่ 1.6.4 พัฒนา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการตรวจสอบ จัดทำรายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมทั้งการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการพัฒนา (Educational 

Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ในหน่วยงาน ที่มีความพร้อมเพื่อให้มหาวิทยาลัย
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มีการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของตนเอง ให้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงและเข้าใจตรงกัน และ

ทำงานในทิศทางเดียวกันที่ถูกต้องที่สุด  

ดังนั ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือการ

ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยให้เป็นในทิศทาง

เดียวกัน 

 

วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ 

 1. เพื่อจัดทำคู่มอืการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผูป้ฏิบัติให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ตาม

ขั้นตอน ให้มีประสิทธิภาพ 

 

ขอบเขตในการทำคู่มือ 

 ครอบคลุม ขัน้ตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 

 

นิยาม/คำจำกัดความ  

 ประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่าง

มีระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ 

 หน่วยประกันคุณภาพ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะ

วิทยาศาสตร์ 
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บทท่ี 2 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
 

1. งานวเิคราะห์แผนและงบประมาณ 

1.1 จัดทำคำของบประมาณที่จะได้รับในแต่ละปีงบประมาณ  

1.2 บันทึกข้อมูลตามระบบโปรแกรมประมวลผลขอ้มูลคำขอ 

 งบประมาณประจำปี (e-Budgeting)        

1.3 คิด % ค่าเงินในแต่ละพันธกิจ  

1.4 วางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส  

1.5 รายงานการใชจ้่ายเงนิในแต่ละไตรมาส จำนวน 4 ไตรมาส  

1.6 โอนหมวดเงิน  

1.7 กันเงนิเหลือมปี  

1.8 คุมงบประมาณ  

1.9 รายงานการเงินประจำทุกเดือนเขา้ที่ประชุมคณะ  

1.10 ยกเลิกเงนิในบัญชคีุมงบประมาณ  

1.11 ปรับปรุงบัญชีคุมงบประมาณ  

1.12 จัดทำบันทึกข้อความติดตามงบประมาณของบัญชีคุมงบประมาณ  
 

2. งานแผนกลยุทธ์ 

  2.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

2.2 ติดตามการดำเนินงานแผนกลยุทธ์และตัวชีว้ัดของ คณะ  

2.3 ประเมนิแผนกลยุทธ์ ปีละ 1 ครั้ง  

  2.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำและ 

   มหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครัง้  

2.5 จัดทำรูปเล่มผลการประเมินแผนกลยุทธ์  
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3. งานแผนปฏิบัติการ 

3.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  

3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ และเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ  

3.3 กำกับ ตดิตามการดำเนินงานโครงการตามแผน  

3.4 ติดตามโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิน้ให้มารายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม 

    คณะกรรมการประจำคณะ  

3.5 เลขานุการโครงการในแผนปฏิบัติการ  

3.6 ประสานงานในการดำเนินงานเกี่ยวโครงการในแผนปฏิบัติงาน  

3.7 ติดตาม รายงานความก้าวหน้า และการส่งเล่มสรุปการดำเนินโครงการใน

แผนปฏิบัติการ  

3.8 รวบรวมโครงการในแผนปฏิบัติการของคณะ จัดส่งไปยังกองแผนงานมหาวิทยาลัย

ในแต่ละปีงบประมาณ  

3.9 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น  

3.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เข้าที่ ประชุมคณะกรรมการประจำ

และมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง  
 

4. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1 รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพฯ  

4.2 ประสานงานระหว่างคณะกับกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา  

4.3 ดำเนนิงาน ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการประกันคุณภาพฯ  

4.4 เตรียมความพร้อมของคณะเพื่อรับการประเมิน  

4.5 ติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ  

4.6 จัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน ฯ เสนอต่อผูบ้ริหาร  

4.7 จัดทำและพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพการศกึษาขององค์ประกอบต่างๆ  

4.8 จัดทำหนังสอื เอกสารและคู่มือการประกันคุณภาพการศกึษา  

4.9 ประสานงานกับหน่วยงานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการ

ตรวจสอบประเมินภายในและภายนอก  

    4.10 ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมนิภายใน  

 4.11 จัดอบรมและใหค้วามรู้แก่บุคลากรในคณะเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาและ

เกณฑ์ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างการบริหารจดัการ 
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บทท่ี 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร Guide to AUN-QA Assessment at 

Program Level Version 3.0  และเกณฑค์ุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 

 

วิธีปฏิบัติงาน 

 เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดเบื้องตน ้ใหค้ำแนะนำ ให้คำปรึกษา เป็นผู้

ประสานงาน 

 

ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติงาน  

 1. จะต้องศกึษาแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และ เกณฑ์การ

ประเมินระดับหลักสูตร Guide to AUN-QA Assessment at Program Level Version 3.0  และ

เกณฑค์ุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 

 2. ต้องมีความรู้ด้านการสืบค้นขอ้มูลวิจัย 
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บทท่ี 4 เทคนิคการปฏบิัติงาน 

แผนการปฏิบัติงาน  

คู่มือการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ปฏิบัตติามประกาศของมหาวิทยาลัย และ เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร Guide to 

AUN-QA Assessment at Program Level Version 3.0  และเกณฑค์ุณภาพการศกึษาสู่ความ

เป็นเลิศ : EdPEx ดังนี้  

1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา  

1.2 ขั้นตอนการรับการประเมินประกันคุณภาพการศกึษา 

1.3 ขั้นตอนการเข้ากรอกในฐานระบบ qa.up.ac.th 
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ขั้นตอนการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256๒ 

ลำดับ รายชื่อหลักสูตร วัน/เดือน/ปีท่ี

ประเมินหลักสูตร 

รายนามคณะกรรมการประเมิน เบอร์โทร อีเมล์ เลขานุการ 

1 วทบ.คณิตศาสตร ์      

2 วทบ.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา 

     

3 วทม.คณิตศาสตร ์      

4 ปรด.คณิตศาสตร ์      

5 วทบ.เคมี      

6 วทบ.อุตสหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัดุ      

7 วทบ.ฟิสิกส ์      

8 วทบ.ชีววิทยา      

9 ปรด.วิทยาศาสตร์ประยุกต ์      

10 วทม.ชีววทิยา      

11 วทบ.สถติ ิ      
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ตัวอย่างกำหนดการ 

กำหนดการการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การออกกำลังกายและ

การกฬีา 

รูปแบบออนไลน์ ผา่นระบบ MS TEAMS  

ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

วันจันทรท์ี่ 20 กรกฎาคม  2563 

เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประชุมรูปแบบการประเมิน ผ่าน MS TEAMS 

ประธาน   ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ 

กรรมการ นายทว ีเสวีวาศ 

เวลา 09.00 – 09.05 น. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วม ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 09.05 – 09.10 น.  พธีิเปิดและประธาน ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินและแนะนำคณะกรรมการฯ  

เวลา 09.10 – 09.40 น.   ประธานหลักสูตร นำเสนอผลการดำเนนิงานปีการศึกษา 2562 

 และแนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 09.40 – 10.30 น. สัมภาษณป์ระธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 10.30 – 11.00 น. สัมภาษณก์ลุ่มอาจารย์ และสัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่ ผา่น MS TEAMS 

เวลา 11.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์นิสติ ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิม่เตมิ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบือ้งต้นฯ 

รายงานผลการประเมินเบือ้งต้นฯ  

 

หมายเหตุ   1.  ห้องประชุมออนไลน์ ระบบ MS TEAMS เปิดห้องให้คณะกรรมการตลอดระยะการ

ประเมิน  

  2. กำหนดการสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  

 

 

 

 



12 

ตัวอย่างกำหนดการ 

กำหนดการโครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา 

(วท.ม.ชวีวทิยา) ผ่าน MS TEAMS ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม  2563 

เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประชุมรูปแบบการประเมิน ผ่าน MS TEAMS 

    ประธาน  ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ 

กรรมการ ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร 

เวลา 09.00 – 09.05 น. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วม ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 09.05 – 09.10 น.  พธีิเปิดและ ประธาน ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินและแนะนำคณะกรรมการฯ  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชวีวทิยา โดยมีคณะกรรมการดังนี ้

ประธานกรรมการ ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ 

กรรมการ ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร 

เวลา 09.20 – 09.40 น.  ประธานหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชวีวทิยานำเสนอผลการ 

ดำเนนิงานปีการศึกษา 2561 และแนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เวลา 09.40 – 10.00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหาร (รองคณบดีและประธานหลักสูตรสาขาวิชาชวีวทิยา) ผ่าน 

MS TEAMS 

เวลา 10.00 – 11.00 น. สัมภาษณอ์าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 11.00 – 11.30 น. สัมภาษณก์ลุ่มอาจารย์ ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 13.30 น. สัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่  ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 13.30 – 14.00 น. สัมภาษณ์นิสติ ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 14.00 – 16.30 น. สัมภาษณก์ลุ่มผูใ้ชบั้ณฑิต ผูใ้ชง้านวจิัย/บริการวิชาการ ทางโทรศัพท์  

 

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม  2563 

เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเตมิ  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบือ้งต้นฯ  

หมายเหตุ     1.  ห้องประชุมออนไลน์ ระบบ MS TEAMS เปิดห้องให้คณะกรรมการตลอดระยะการประเมิน  

 2. กำหนดการสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  
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ตัวอย่างกำหนดการ 

กำหนดการโครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา 

(วท.ม.ชวีวทิยา) ผ่าน MS TEAMS ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม  2563 

เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประชุมรูปแบบการประเมิน ผ่าน MS TEAMS 

    ประธาน  ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ 

กรรมการ ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร 

เวลา 09.00 – 09.05 น. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วม ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 09.05 – 09.10 น.  พธีิเปิดและ ประธาน ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินและแนะนำคณะกรรมการฯ  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชวีวทิยา โดยมีคณะกรรมการดังน้ี 

ประธานกรรมการ ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ 

กรรมการ ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร 

เวลา 09.20 – 09.40 น.  ประธานหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชวีวทิยานำเสนอผลการ 

ดำเนนิงานปีการศึกษา 2561 และแนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เวลา 09.40 – 10.00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหาร (รองคณบดีและประธานหลักสูตรสาขาวิชาชวีวทิยา) ผ่าน  

MS TEAMS 

เวลา 10.00 – 11.00 น. สัมภาษณอ์าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 11.00 – 11.30 น. สัมภาษณก์ลุ่มอาจารย์ ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 13.30 น. สัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่  ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 13.30 – 14.00 น. สัมภาษณ์นิสติ ผ่าน MS TEAMS 

เวลา 14.00 – 16.30 น. สัมภาษณก์ลุ่มผูใ้ชบั้ณฑิต ผูใ้ชง้านวจิัย/บริการวิชาการ ทางโทรศัพท์  

 

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม  2563 

เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเตมิ  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบือ้งต้นฯ  

 

หมายเหตุ  1.  ห้องประชุมออนไลน์ ระบบ MS TEAMS เปิดห้องให้คณะกรรมการตลอดระยะการประเมิน  

                                        2.  กำหนดการสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม -14 สิงหาคม 2563 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี เวลา หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

ประสานงาน 8-12 มิ.ย. 

2563 

 

 

 

 

09.00-16.00 

น. 

 

 

 

1. หลักสูตรเลือก

ประธานและกรรมการ

ประเมิน 

2. แจง้ชื่อและวันที่รับ

การประเมนิมายัง

หน่วยประกันคุณภาพ 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

หลักสูตร 

   3. หน่วยประกัน

คุณภาพทาบทาม

ประธานและกรรมการ

ประเมิน 

4. แจ้งผลการทาบทาม

ให้กับหลักสูต 

5. ทาบทามเลขานุการ 

6. จัดส่งแบบฟอร์มเข้า

รับการสัมภาษณ์การ

ประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับ

หลักสูตร 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางภัทรภรณ์ 

ผลดี 

แต่งตั้งคำสั่ง

คณะกรรมการ

ประเมิน 

1 ก.ค.-15 

2563 

09.00-16.00 

น. 

 

จัดทำบันทึกข้อความ

ขออนุมัตแิต่งตัง้

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางภัทรภรณ์ 

ผลดี 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี เวลา หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

ประจำปีการศกึษา 

2562 

จัดส่งเล่ม SAR 

AUN QA 

1 ก.ค.-15 

2563 

09.00-16.00 

น. 

 

จัดส่งเล่ม SAR AUN 

QA ไฟล์ pdf. 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

หลักสูตร 

 1-15 ก.ค. 

2563 

09.00-16.00 

น. 

 

หน่วยวิชาการตรวจผล

การดำเนินงาน สกอ.

1.1 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางสาวสุดา

รัตน์ แซ่จ๋าว 

 13-17 ก.ค. 

2563 

09.00-16.00 

น. 

 

1. หน่วยประกัน

คุณภาพนำไฟล์ SAR 

AUN QA อัพโหลดใน

ระบบ UPQA 

2. ปริน้เล่ม SAR AUN 

QA พร้อมจัดส่งให้กับ

ประธานและกรรมการ

ประเมิน  

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางภัทรภรณ์ 

ผลดี 

ทำหนังสือขอ

ความ

อนุเคราะห์

บุคลากรใน

สังกัดและขอ

เรียนเชญิเป็น

กรรมการ

ประเมิน 

13 ก.ค. 

2563 

09.00-16.00 

น. 

 

1. ขอความอนุเคราะห์

บุคลากรในสังกัดเป็น

ประธานกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปี

การศกึษา 2562 

2. ขอเรยีนเชิญเป็น

ประธานกรรมการ

ประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปี

การศกึษา 2562 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางภัทรภรณ์ 

ผลดี 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี เวลา หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

3. จัดทำกำหนดการ

ประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปี

การศกึษา 2562 

4.ปริ้นเอกสารและ

เสนอคณบดีลงนาม 

5.จัดส่งเอกสารให้กับ

กรรมการดังนี้ 

- เล่ม SAR AUN QA 

- หนังสอืเชญิเป็น

กรรมการและขอความ

อนุเคราะห์บุคลากร  

-กำหนดการประเมิน 

-แบบตอบรับเข้ารับ

การสัมภาษณ์ 

ประชุมเตรยีมความพร้อม  

ประชุมร่วมกับ

เลขานุการ 

13 ก.ค. 

2563 

15.00 น. 1.อธิบายรูปแบบการ

ประเมินตามคู่มือ

เลขานุการสำหรับการ

ดำเนนิงานการประเมิน

คุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจำปีการศกึษา 

2562 

2. ขอ USER UP ของ

ผูเ้กี่ยวข้อง ได้แก่ 

กรรมการ อาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนิสติ 

หอ้งประชุม 2 นางภัทรภรณ์ 

ผลดี 

นางสาวสุดา

รัตน์  แซ่จ๋าว

  

นางสาวพรหม

ภัสสร  อะสะ

นิธิกูร 

นายศุภชัย 

ผลศุภรักษ์ 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี เวลา หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

ตามแบบฟอร์มการเข้า

รับการสัมภาษณ์ 

3. สรา้งห้อง MS TEAM 

 

วันดำเนินการ วันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2563 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี เวลา หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

ประเมิน

คุณภาพระดับ

หลักสูตร 

 08.30-

16.00น. 

เปิดหอ้ง MS TEAM 

 

 เลขานุการ 

 20 ก.ค. 2563  วทบ.คณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางสาวสุดา

รัตน์  แซ่จ๋าว 

 20 ก.ค. 2563  วทบ.วิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการ

กีฬา 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางภัทรภรณ์  

ผลดี  

 21 ก.ค. 2563  วทม.คณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นายศุภชัย 

ผลศุภรักษ์ 

 22 ก.ค. 2563  ปรด.คณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางสาวพรหม

ภัสสร  

อะสะนธิิกูร

  

 23 ก.ค. 2563  วทบ.เคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางสาวสุดา

รัตน์  แซ่จ๋าว 

 27 ก.ค. 2563  วทบ.อุตสหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางภัทรภรณ์  

ผลดี  

 29 ก.ค. 2563  วทบ.ฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นายศุภชัย 

ผลศุภรักษ์ 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี เวลา หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

 29 ก.ค. 2563  วทบ.ชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางสาวสุดา

รัตน์  แซ่จ๋าว 

 29 ก.ค. 2563  ปรด.วิทยาศาสตร์

ประยุกต์ 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางภัทรภรณ์  

ผลดี  

 30-31 ก.ค. 

2563 

 วทม.ชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางภัทรภรณ์  

ผลดี 

 31 ก.ค. 2563  วทบ.สถิติ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางสาวพรหม

ภัสสร  

อะสะนธิิกูร

  

  09.00 น. ดำเนนิรายการ พธิีเปิด 

สามารถประสานไปยัง

หลักสูตรได้บาง

หลักสูตรจะดำเนนิการ

เอง  

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

เลขานุการ 

  09.00-

11.00 น. 

แค๊ปหน้าจอบรรยากาศ

การประเมนิ 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

เลขานุการ 

  16.00 น. ดึงไฟล์ CAR AUNQA 

ในระบบ UPQA ปรับ

หนา้กระดาษให้

สวยงาม 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

เลขานุการ 

  16.00 น. เซ็นชื่อจริงสำหรับ

คณะกรรมการ (เล่ม 

CAR AUNQA) 2 แผ่น 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

เลขานุการ 

  16.30 น. ขอใช้ลายเซ็นสแกนเพื่อ

บันทึกเป็นไฟล์สกุล 

pdf. 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

เลขานุการ 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี เวลา หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

  17.00 น. แนบไฟล์ pdf. CAR 

AUNQA ในระบบ 

UPQA 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

เลขานุการ 

  17.00 น. เซ็นใบสำคัญรับเงนิ 

พร้อมแจกซอง

ค่าตอบแทน คนละ 

1,000 บาท 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

เลขานุการ 

  17.00 น. ขอสำเนาบัตรประชาชน

พร้อมเซ็นสำเนา

ถูกต้อง 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

เลขานุการ 

   ปริน้เล่ม CAR AUNQA 

จำนวน 2 เล่ม 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

นางภัทรภรณ์ 

ผลดี 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 

1. คอมพิวเตอร์ 

2. กำหนดการ 

3. แบบตอบรับเข้ารับการสัมภาษณ์ 

4. ระบบ UPQA 

5. อีเมล์ของบค 

 

 

 

 

 (นางภัทรภรณ์ ผลดี) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผูจ้ัดทำ 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน) 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
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ตารางเช็ครายการ  

ลำดับ หน้าที่ สถานะ หมายเหตุ 

1 สร้างห้อง MS TEAM   

2 เปิดหอ้ง MS TEAM   

3 ดำเนนิรายการ พธิีเปิด สามารถประสานไปยังหลักสูตร

ได้บางหลักสูตรจะดำเนินการเอง  

  

4 แค๊ปหน้าจอบรรยากาศการประเมิน   

5 ดึงไฟล์ CAR AUNQA ในระบบ UPQA ปรับหน้ากระดาษ

ให้สวยงาม 

  

6 เซ็นชื่อจริงสำหรับคณะกรรมการ (เล่ม CAR AUNQA) 2 

แผ่น 

  

7 ขอใชล้ายเซ็นสแกนเพื่อบันทึกเป็นไฟล์สกุล pdf.   

8 แนบไฟล์ pdf. CAR AUNQA ในระบบ UPQA   

9 เซ็นใบสำคัญรับเงนิ พรอ้มแจกซองค่าตอบแทน คนละ 

1,000 บาท 

  

10 ขอสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง   
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ขั้นตอนการเข้ากรอกในฐานระบบ 

1. ประธานและกรรมการกรอกข้อมูลส่วนตัว ผ่านระบบ https://qa.up.ac.th/main/#/dashboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประธานกรอกข้อมูลในแถบ ประเมินผล หัวข้อ รายงานประเมินระดับหลักสูตร AUN-QA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://qa.up.ac.th/main/#/dashboard
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3. บันทึกผลการประเมิน CAR AUN-QA ผ่านระบบ  
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บทท่ี 5 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร มดีำเนินงานที่แตกต่างกัน 

ขึน้อยู่กับการวางแผนงานระดับหลักสูตร 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน  

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานประกันคุณภาพการศกึษาให้สามารถ

เข้าถึงขอ้มูลได้ทุกระดับ 

  

ข้อเสนอแนะ  

 คณะควรสร้างความรูค้วามเข้าใจในการดำเนินงานและเขียนรายงานผลการดำเนินงาน

ให้ตรงกัน 
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ภาคผนวก 
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