


ขั้นตอน การเลือกประธานและกรรมการประเมินตนเอง SAR AUNQA 

แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

 

หลักสตูรที่ครบรอบและยัง 
ไม่ครบรอบการตรวจประเมิน 
ประเมิน ใหด้ำเนินการตาม 
ระบบและกระบวนการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน 

ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง 
ระบบและกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ.2564 

เดือนกรกฎาคม- 
เดือนพฤษภาคม 

เลือกประธานและกรรมการ
จากรายช่ือผู้ประเมินตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
หรือรายชื่อที่ข้ึนบัญชีเป็นผู้
ประเมินในระบบ CUPT QA 
ระดับหลักสตูรของ ทปอ.
หรือเป็นผู้ทีเ่คยเปผ็ู้
รับผิดชอบหลักสตูรหรือ
อาจารย์ประจำหลักสตูรที่ม ี
ประสบการณ์ในการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูร 

ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง 
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์
AUN QA ของมหาวิทยาลยัพะเยา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

สัปดาห์ที่ 1 ของ 
เดือนมิถุนายน 

แจ้งรายชื่อประธาน 
และกรรมการ พร้อม 
วันท่ีขอรับการประเมิน 
มายังหน่วยประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

ตารางรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

สัปดาห์ที่ 2 ของ 
เดือนมิถุนายน 

หน่วยประกันคณุภาพ  
การศึกษาทาบทาม 
ประธานและกรรมการ 
ประเมิน 

ตารางรายชื่อคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพระดับหลักสูตร(เบอร์โทร 
และอีเมล์ของประธานและกรรมการ 
ประเมิน) 

สัปดาห์ที่ 2 ของ 
เดือนมิถุนายน 

เร่ิมต้น 

ดำเนินตามระบบและ
กระบวนการประเมินคุณภาพฯ 

จัดส่งรายชื่อประธานและกรรมการ 

เลือกประธานและกรรมการ 

 พิจารณา 

ปัสอบปญหา



 
 

 

 
หน่วยประกันคณุภาพ  
การศึกษาแจ้งไปยังหลักสตูร 

สมุดเบอร์โทรศัพท์ของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร ์

สัปดาห์ที่ 2 ของ 
เดือนมิถุนายน 

 หน่วยประกันคณุภาพ  
การศึกษาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาระดับ 
หลักสตูรคณะวิทยาศาสตร ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิ 
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
คณะวิทยาศาสตร ์

สัปดาห์ที่ 3 ของ 
เดือนมิถุนายน 

 หน่วยประกันคณุภาพ 
การศึกษาจัดทำ(รา่ง) 
กำหนดการประเมินคุณภาพ 
คุณภาพการศึกษาระดับ 
หลักสตูร  

(ร่าง)กำหนดการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาระดับหลักสตูร 

สัปดาห์ที่ 3 ของ 
เดือนมิถุนายน 

 หน่วยประกันคณุภาพการ  
ศึกษาจัดทำบันทึกข้อความ 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 
ในสังกัดเป็นประธาน 
กรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร และขอเรียนเชิญ
เป็นประธาน/กรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  

1. บันทึกข้อความขอความ 
อนุเคราะห์บคุลากร 
ในสังกัดเป็นประธาน 
กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  
2. บันทึกข้อความขอเรียนเชญิเปน็
ประธาน/กรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร  

สัปดาห์ที่ 4 ของ 
เดือนมิถุนายน 

 

 

 

 

 

 

จัดส่งบันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์บุคลากรฯ
และขอเรยีนเชิญเป็น
ประธาน/กรรมการ 
พร้อมแนบเอกสารดังนี ้
- เล่ม SAR AUN QA 
- กำหนดการประเมิน 
- แบบตอบรับเข้ารับการ 
สัมภาษณ ์

1. บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์บคุลากรฯและขอเรยีน
เชิญเป็นประธาน/กรรมการ 
พร้อมแนบเอกสารดังนี ้
2. เล่ม SAR AUN QA 
3. กำหนดการประเมิน 
4. แบบตอบรับเข้ารับการ 
สัมภาษณ ์

สัปดาห์ที่ 4 ของ 
เดือนมิถุนายน 

 สิ้นสุด 
 
 

  

 

 

แจ้งผลการทาบทาม 

จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

จัดทำ(ร่าง)กำหนดการ 

จัดทำบันทึก 
ข้อความขอความ  

อนุเคราะห์บุคลากรฯและ
ขอเรียนเชิญเป็นประธาน/

กรรมการ 

สิ้นสุด 

จัดทำบันทึก 
ข้อความขอความ  

อนุเคราะห์บุคลากรฯและ
ขอเรียนเชิญเป็นประธาน/

กรรมการ 





ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

 

1.จัดทำบันทึกข้อความ
เชิญประชุมสภากาแฟ 
2. ช้ีแจงแบบฟอร์ม
3. แจ้งกำหนดการและ
วิธีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1. บันทึกข้อความเชิญประชุม
2. แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
3. ปฏิทินจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

กรกฎาคม 

 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนยุทธศาสตรฯ์ 

กรกฎาคม 

 
1. ประชุมในแต่ละกลยุทธ์
โดยมรีองคณบดีและผู้ช่วย 
คณบดเีป็นประธานกลุ่ม 

1. บันทึกข้อความเชิญประชุม
2. แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

กรกฎาคม 
 

 
1. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนรวบรวมร่างแผน 
ยุทธศาสตร ์

1. ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ กรกฎาคม 
 

1.จัดทำบันทึกข้อความ
เชิญประชุมสภากาแฟ 
2. นำร่างแผนยุทธศาสตร์
เข้าที่ประชุมสภากาแฟเพื่อ 
พิจารณา 

1.บันทึกข้อความเชิญประชุมสภา
กาแฟ 
2. ร่างแผนยุทธศาสตร์เข้าที่ประชุม
สภากาแฟเพื่อพิจารณา 

กรกฎาคม 
 

 
1. นำร่างแผน
ยุทธศาสตร์ประชาวิจารณ ์

1. บันทึกข้อความเชิญประชา
วิจารณ ์
2. แบบฟอร์มออนไลน์

กรกฎาคม 

1.จัดทำบันทึกข้อความ
เชิญประชุมคณะกรรมการ 
ประจำ 
2. นำร่างแผนยุทธศาสตร์
เข้าที่ประชมุคณะกรรมการ 
ประจำเพื่อพิจารณา 

1. บันทึกข้อความเชิญประชุม
คณะกรรมการประจำ 
2. ร่างแผนยุทธศาสตร์

กรกฎาคม 
 

เร่ิมต้น 

ประชุมสภากาแฟ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ 

ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 

ประชาวิจารณ์ 

 พิจารณา 

ปสัอบปญหา

พิจารณา 

ปัสอบปญหา



แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
ส่งแผนยุทธศาสตรไ์ปยัง 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัย 
พะเยา 

1. บันทึกข้อความ
2. แผนยุทธศาสตร์

สิงหาคม 
 

 
ถ่ายทอดแผน 
ยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่บุคลากร
ได้รับทราบ  

1. แผนยุทธศาสตร์ สิงหาคม 
 

 

ประกาศและเผยแพร ่

สิ้นสุด 

ส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ 





ขั้นตอน การกรอกข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติการในระบบบริหารบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

 

1.เข้าระบบ
https://budget.up.ac.th 
2. กรอกชื ่อผ ู ้ ใช ้งานและ
รหัสผ่าน 
3. คลิก เข้าสู่ระบบ

ระบบ https://budget.up.ac.th สิงหาคม 

1. คลิก ตั้งโครงการ
2. คลิก ช่ือโครงการ
3. คลิก แก้ไขข้อมูลโครงการ
4. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
5. กด บันทึก
6. บันทึกแผนการดำเนินงาน
11. คลิกขั ้น(P) (D) (C) (A)
กรอก 
- ค่าน้ำหนัก 0.25 
- ระบุ 100 ในช่องเดือนที่
ดำเนินโครงการ 
7. คลิก เพิ่มกิจกรรมใหม่
- ระบุช่ือกิจกรรม 
- ระบุตัวช้ีวัดของโครงการ  
- ระบุตัวช้ีวัดของกิจกรรม 
- ระบุตัวชี ้วัดของหน่วยนับ 
ในเดือนที่ดำเนินโครงการ 
- บันทึกข้อมูล 

ข้อมูลโครงการ สิงหาคม 

คลิกพิมพ์ข้อมูลโครงการ ข้อเสนอโครงการในแผนปฏิบตัิการ ตุลาคม-กันยายน 

สิ้นสุด 

เร่ิมต้น 

เข้าระบบ E-Budget 

บันทึกข้อมูลรายละเอียด
โครงการ 

เร่ิมต้น 

พิมพ์รายละเอยีดโครงการ 

https://budget.up.ac.th/
https://budget.up.ac.th/




ขั้นตอน การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง EdPEx 

แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์

ธันวาคม 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการรับผดิชอบตัวบ่งช้ี 

บันทึกข้อความขอเชิญประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx 

ธันวาคม 

 

ประชุมเพื่อวางแผนการ 
ดำเนินงาน โดยนำข้อเสนอ  
แนะจากการพิจารณาใบสมัคร 
เพื่อการคัดเลือกเบื้องต้นมา 
ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาใบ
สมัครเพื่อการคดัเลือกเบื้องต้น 

ธันวาคม และ 
มีนาคม 

 

1. ดำเนินการจดัเก็บข้อมลู
2. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโดยการนำ 
ข้อมูลไปวิเคราะห์ และ 
เทียบเคียงกับคู่เทียบ  

1. ฐานข้อมูลใน EdPEx-AUNQA
2. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน
ตนเอง EdPEx-AUNQA 

มีนาคม-มิถุนายน 

 
 

1. ติดตามรายงานการประเมิน
ตนเอง ครั้งท่ี 1 
2. ติดตามรายงานการประเมิน
ตนเอง ครั้งท่ี 2 

(ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง 
EdPEx-AUNQA 

19 สิงหาคม และ 
25 สิงหาคม  

 จัดทำรายงานการประเมิน 
ตนเองฉบับสมบรูณ ์

รายงานผลการประเมินตนเอง 
EdPEx-AUNQA 

30 สิงหาคม 

 
 

นำรายงานการประเมิน 
ตนเอง ผ่านท่ีประชุม 
คณะกรรมการประจำ เพื่อ 
รับรอง 

1. รายงานผลการประเมินตนเอง
EdPEx-AUNQA 
2. วาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจำ เสนอเพื่อพิจารณา 

30 สิงหาคม 

 
จัดส่งรายงานการประเมิน 
ตนเองไปยัง กองแผนงาน 
พร้อมมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจำ 

1. รายงานผลการประเมินตนเอง
EdPEx-AUNQA 
2. รับรองมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจำ 

30 สิงหาคม 

สิ้นสุด 

เร่ิมต้น

เข้าระบบ CHEQA Online 

หลักสูตรจัดส่ง AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis 

หลักสูตรจัดส่ง AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis 

จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
EdPEx-AUNQA 

จัดเก็บเอกสารในฐานข้อมูล 
EdPEx-AUNQA 

จัดเก็บเอกสารในฐานข้อมูล 
EdPEx-AUNQA 

จัดทำเล่มรายงาน 

จัดทำเล่มรายงาน 

เร่ิมต้น 





ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. จัดท ำบันทึกข้อควำมขอ
อนุมัติด ำเนินโครงกำร 
2. พิมพ์ข้อเสนอโครงกำร
ในระบบบริหำรจัดกำร
แผนและงบประมำณ 
3. จัดท ำก ำหนดกำร

1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนิน
โครงกำร จ ำนวน 1 แผ่น 
2.ข้อเสนอโครงกำร จ ำนวน 1 ชุด
3. ก ำหนดกำร จ ำนวน 1 แผ่น

1 ช่ัวโมง 

1. ตรวจสอบควำมถูกต้อง
กรณีที่ไม่ผ่ำน 
ใหผู้้รับผิดชอบโครงกำร 
แก้ไข 
กรณีที่ผำ่น 
1. ลงเลขท่ีอว/วันท่ีและ
ป๊ัมตัดงบประมำณ 
2. เสนอแฟ้มเพื่อพิจำรณำ

1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนิน
โครงกำร จ ำนวน 1 แผ่น 
2.ข้อเสนอโครงกำร จ ำนวน 1 ชุด
3. ก ำหนดกำร จ ำนวน 1 แผ่น

3 ช่ัวโมง 

คณบด/ีรองคณบดีที ่
รักษำกำรแทนพิจำรณำ
อนุมัต ิ

1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนิน
โครงกำร จ ำนวน 1 ชุด 

3 ช่ัวโมง 

1. ส่งบันทึกข้อควำมขอ
อนุมัติด ำเนินโครงกำร 
ให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1.บันทึกข้อควำมขอ
อนุมัติด ำเนินโครงกำร 

1 วัน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

ไม่ผำ่น 

ผ่ำน 

คณบดี/รองคณบดี
ท่ีรักษำกำรแทน 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 





ขั้นตอนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งานนโยบาย
และแผน 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ า 

1. บันทึกข้อความขอเชิญ
ประชุม 

1 ช่ัวโมง 

งานนโยบาย
และแผน 

1.คณะกรรมการประจ าประชุม
แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

1. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
2. แผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 
3. ตารางแบบฟอร์มรายชื่อ
โครงการในแผนปฏิบัติ
ประจ าปี  

6 ช่ัวโมง 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 

1. สรุปร่างรายชื่อโครงการใน
แผนปฏิบัตปิระจ าปีไปยัง 
หลักสตูรและส านักงาน 
เลขานุการ 

1. ร่างรายชื่อโครงการในแผน
ปฏิบัติประจ าปี กองทุนเพื่อ 
การศึกษา กองทุนกิจการนิสิต  
กองทุนวิจัย กองทุนบริการ     
วิชาการ และกองทุนท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 ช่ัวโมง 

 

จุดเริม่ต้น 

คณะกรรมการ
ประจ า 

จุดเสร็จสิ้น 

งานแผนงาน 

งานแผนงาน 





ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

 

1.จัดทำบันทึกข้อความ
เชิญประชุมสภากาแฟ 
2. ช้ีแจงแบบฟอร์ม
3. แปลงแผนยุทธศาสตรฯ์
เป็นแผนปฏิบตัิการประจำป ี

1. บันทึกข้อความเชิญประชุม
2. ร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
3. แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิการ
ประจำป ี
4. ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ

กรกฎาคม 

 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป ี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป ี

กรกฎาคม 

1. จัดส่งแบบฟอร์มการขอใช้
งบประมาณไปยังระดับ
หลักสตูร (TA OT IS นิเทศ
นิสิตฝึกงาน อาจารย์พิเศษ 
ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดู
ร้อน วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุ
กีฬา โครงการในแผนปฏิบัติ
การประจำปี (สอดคล้องกับ 
Drop out Eng Eloหลักสูตร)) 
2.จัดส่งจำนวนนิสติแตล่ะชั้นปี

1. แบบฟอร์มการขอใช้
งบประมาณระดับหลักสตูร 
2. จำนวนนิสิต
3. แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

กรกฎาคม 

 
1. จัดส่งร่างโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจำป ี

1. บันทึกข้อความเชิญประชุม
2. ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี

สิงหาคม 

 
1. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนรวบรวม ร่าง 
แผนปฏิบัติการประจำป ี

1. ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี สิงหาคม 

1.จัดทำบันทึกข้อความ
เชิญประชุมสภากาแฟ 
2. นำร่างแผนปฏิบตัิการ
ประจำปเีข้าที่ประชุมสภา 
กาแฟเพื่อพิจารณา 

1.บันทึกข้อความเชิญประชุมสภา
กาแฟ 
2. ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี

สิงหาคม 

เร่ิมต้น 

ประชุมสภากาแฟ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

จัดส่งร่างแผนปฏิบัติการ 

ยกร่างแผนปฏิบัติการ 

 พิจารณา 

ปสัอบปญหา

จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ 



แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1. พิจารณางบประมาณการ
ขอใช้งบประมาณระดับ 
หลักสตูร 

ใบขอใช้งบประมาณระดับ 
หลักสตูร 

สิงหาคม 
 

1.จัดทำบันทึกข้อความ
เชิญประชุมคณะกรรมการ 
ประจำ 
2. นำร่างแผนปฏิบตัิการ
ประจำปเีข้าที่ประชมุ 
คณะกรรมการประจำเพื่อ
พิจารณา 

1. บันทึกข้อความเชิญประชุม
คณะกรรมการประจำ 
2. ร่างแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

สิงหาคม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/เลขา
โครงการกรอกข้อมูลในระบบ 
E-Budget  

1.แผนปฏิบัติการประจำปี สิงหาคม 
 

 
ส่งแผนปฏิบตัิการประจำป ี
ไปยังกองแผนงาน 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

1. บันทึกข้อความ
2. แผนปฏิบัติการประจำปี

สิงหาคม 
 

 

ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการ 
ประจำปไีปสู่บคุลากรได้รับ 
ทราบ โดยผ่าน 
1. ประชุมใหญ่ประจำปี  
2. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์

1. แผนปฏิบัติการประจำปี กันยายน 
 

 

ประกาศและเผยแพร ่

สิ้นสุด 

ส่งเล่มแผนปฏิบัติการ 

พิจารณา 

ปัสอบปญหา

กรอกข้อมโูครงการ 

พิจารณา 

ปัสอบปญหา





ขั้นตอน  การจัดทำข้อมูล Common data Set ระดับหลักสูตร 
 

แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 
 

   

 
 
 

หน่วยประกันคณุภาพ 
การศึกษาประชุม 
คณะกรรมการดำเนินงาน 
ระดับหลักสตูร 

บันทึกข้อความขอเชิญเข้าร่วมประชุม ธันวาคม 

 
    

แบ่งข้อมูลในการ
รับผิดชอบในการจดัเก็บ 
Common Data Set  

ตารางรับผิดชอบการจดัเกบ็ข้อมลู  
Common Data Set 

ธันวาคม 

 หน่วยประกันคณุภาพ 
การศึกษาจัดทำปฎิทินการ
ดำเนินงานแล้วแจ้งให้
คณะกรรมการได้รับทราบ 

ปฎิทินการดำเนินงานประกันคณุภาพ 
การศึกษา ระดับหลักสูตร 

ธันวาคม 

 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ธันวาคม 

 
 
 

หน่วยประกันคณุภาพ 
การศึกษาจัดทำระบบ 
ฐานข้อมูลงานประกัน 
คุณภาพการศึกษา เพ่ือ 
บันทึกข้อมูล 

ระบบฐานข้อมลู EdPEx-AUNQA ธันวาคม 

 
 
 

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
ตัวบ่งช้ี จัดทำข้อมูล  
Common data  
Set ระดบัหลักสูตร 

ตาราง Common data  
Set ระดบัหลักสูตร 

เมษายน-พฤษภาคม 

 หน่วยประกันคณุภาพ 
การศึกษาตรวจสอบความ 
ถูกต้องแล้วจัดส่งให้กับ 
ประธานหลักสตูร 

Common data  
Set ระดบัหลักสูตร 

มิถุนายน 

 
 
 

   

เร่ิมต้น 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
ระดับหลักสูตร 

แบ่งข้อมูลในการจัดเก็บ 
Common Data Set 

จัดทำปฎิทินการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดทำระบบฐานขอ้มูล 
EdPEx-AUNQA 

จัดทำข้อมูล  
Common data  

Set 

 

ตรวจสอบ 

ปัสอบปญหา 



 
 
 

   

 

 

ประธานหลักสตูร  
ตรวจสอบข้อมลู  
Common data Set  

ตาราง Common data Set มิถุนายน 

 
 
 
 

บันทึกในเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองระดับ
หลักสตูร (SAR) 

รายงานการประเมิน 
ตนเองระดับหลักสูตร (SAR) 

กรกฎาคม 

 สิ้นสุด 
 
 

  

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

บันทึกในเล่มรายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 

 

ตรวจสอบ 

ปสัอบปญหา 





ขั้นตอน  การรายงานผลการประเมินหลักสูตรในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) 

แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

 
ประธานหลักสตูรเข้า 
ระบบ CHEQA Online  
www.cheqa.mua.go.th 

ระบบ  
www.cheqa.mua.go.th 

สิงหาคม 

ประธานหลักสตูรเข้า 
User และ Password 
ที่กำหนดให ้

ตาราง User และ Password สิงหาคม 

Update ข้อมูลของ 
หลักสตูร ดังนี ้
1. เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน
ระบุ CUPT 
2. กลุ่ม ISCED ระบุตา
สาขาวิชา 
3. การเปิดสอน ระบุ ใน
เวลา 
4. เลือกใช้เกณฑ์ปี 2558
5. ประเภทหลักสตูร ระบุ  
วิชาการ 
6. หลักสูตร ระบุ  
ปรับปรุง/ใหม ่
7. พ.ศ.ทีป่รากฎหน้าปก
8. กดปุ่ม Update

เล่มหลักสตูร มคอ.2 สิงหาคม 

 
ประธานหลักสตูรคลิก 
กดปุ่ม Select เพื่อเลือก 
กรอกข้อมูลในแตล่ะ 
หลักสตูร 

เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับ 
หลักสตูร (SAR) 

สิงหาคม 

ประธานหลักสตูรเลือกเมนู  
ข้อมูลพื้นฐาน CDS  
บันทึกข้อมูลพื้นฐาน CDS 

เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับ 
หลักสตูร (SAR) 

สิงหาคม 

เร่ิมต้น

เข้าระบบ CHEQA Online 

เข้า User และ Password 

Update ข้อมูลของหลักสูตร 

จัดส่งไฟล์รายงานการประเมิน
ตนเอง 

กรอกข้อมูลในแต่ละ 
หลักสูตร 



 
 

   

 กรอกข้อมูลพื้นฐาน  
Common Data Set ใน 
แต่ละข้อ 

เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับ 
หลักสตูร (SAR) 

สิงหาคม 

 
   
 

ประธานหลักสตูรเลือก
หมวด หมวดที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป 
1. ข้อมูล input 
-อาจารย์ประจำหลักสตูร 
-อาจารย์ผูส้อน 
-สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน 
2. การประเมินตัวบ่งช้ี
ระดับหลักสตูร 
- ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สกอ. 
3. บันทึกข้อมูล 
Common Data Set 
4. การรายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร 
- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
- รายนามคณะกรรมการ
ประเมิน 
- บทนำ 
- จุดเด่นและแนวทาง
เสรมิ/จดุที่ควรพัฒนาและ
แนวทางปรับปรุง 
- รายงานผลการวิเคราะห ์
 - แนบไฟล์ .pdf กรอก
คะแนน แล้วทำการบันทึก
รายงาน 

เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับ 
หลักสตูร (SAR) 

สิงหาคม 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

จัดส่งไฟลร์ายงานการประเมิน
ตนเอง 

จัดส่งไฟล์รายงานการประเมิน
ตนเอง 

 



 
 
 

   

  1. พิมพ์หัวข้อผลการ
ประเมิน แล้วคลมุดำ
ตัวหนังสือ 
2. คลิกท่ีปุ่ม url link (รูป
ลูกโลกมีโซ่  
3.copy link เล่ม 
SAR/CAR จาก OneDrive 
มาวางตรง URL  
4. กดปุ่ม Update 
5. กรอกคะแนนผลการ
ประเมิน (5 ผ่าน) 
6. คะแนนหรือผลการ
ประเมินสำหรับระบบให้
กรอกคะแนน
คณะกรรมการประเมิน 
7. กดปุ่ม Update 

1. รายงานการประเมินตนเอง  
ระดับหลักสตูร (SAR) 
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน (CAR) 

สิงหาคม 

 
 
 

หน่วยประกันคณุภาพ 
การศึกษาตรวจสอบข้อมลู 
ในระบบ CHE QA  
Online System 

ระบบ ระบบ  
www.cheqa.mua.go.th 

สิงหาคม 

 
 
 

หน่วยประกันคณุภาพ 
การศึกษายืนยันการส่ง 
รายงานในระบ CHE QA  
Online System 

ระบบ  
www.cheqa.mua.go.th 

สิงหาคม 

 
 
 

งานประกันคุณภาพ 
การศึกษา กองบริการ 
การศึกษาตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ยืนยันการส่งระดับ 
มหาวิทยาลยั 

ระบบ  
www.cheqa.mua.go.th 

กันยายน 

 
 
 

สิ้นสุด   

 

 

 

 

 

จัดส่งไฟล์รายงานการประเมิน
ตนเอง 

 

จัดส่งไฟลร์ายงานการประเมิน
ตนเอง 

จัดส่งไฟลร์ายงานการประเมิน
ตนเอง 

จัดส่งไฟลร์ายงานการประเมิน
ตนเอง 

เร่ิมต้น 





ขั้นตอน การจัดทำ AUN-QA Implementation and Gap Analysis  
 

แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 
 

   

 
 
 

หน่วยประกันคณุภาพ 
การศึกษาอัพโหลดรายงาน 
ผลการประเมินคณุภาพ 
การศึกษาภายใน CAR  
ในระบบ UPQA 

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน (CAR) 
2. ระบบ UPQA@up.ac.th 

สิงหาคม 

 หลักสตูรดำเนินการ
ประชุมเพื่อจัดทำ AUN-
QA Implementation 
and Gap Analysis 

1. บันทึกข้อความเชิญประชุม 
2. แบบฟอร์ม AUN-QA  
Implementation and Gap 
Analysis 

สิงหาคม 

 
 
 

ประธานหลักสตูรจดัส่ง  
AUN-QA 
Implementation and  
Gap Analysis ไฟล์ pdf  
ให้กับหน่วยประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

AUN-QA Implementation and  
Gap Analysis หลักสูตร 

สิงหาคม 

 หน่วยประกัน 
คุณภาพการศึกษาจัดเก็บ 
เอกสารในฐานข้อมลู  
EdPEx-AUNQA 

ฐานข้อมูล EdPEx-AUNQA สิงหาคม 

 
 
 

สิ้นสุด   

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

จัดส่งรายงานผลการประเมินฯ (CAR)  
ให้กับหลักสูตร 

หลักสูตรประชุมจัดทำ AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis 

หลักสูตรจัดส่ง AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis 

จัดเก็บเอกสารในฐานข้อมูล  
EdPEx-AUNQA 

เร่ิมต้น 





ขั้นตอน การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR AUNQA 

แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

 
 

จัดส่งฟอร์มรายงานการ 
ประเมินตนเองระดับ 
หลักสตูร (SAR) ตาม 
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย 
กำหนดให้กับหลักสูตร 

แบบฟอร์มรายงานการประเมิน 
ตนเองระดับหลักสูตร (SAR) 

พฤษภาคม 

หลักสตูรจดัทำรายงานการ 
ประเมินตนเองระดับ 
หลักสตูร (SAR) และ 
เพิ่มเตมิข้อมูลใน 
ภาคผนวกดังนี้  
1. Key Performance
Indicator (KPI) 
2. Gap analysis GAP
Analysis for AUN QA 
Implementation  
3. Common data set

(ร่าง) รายงานการประเมิน 
ตนเองระดับหลักสูตร (SAR) 

พฤษภาคม 

หน่วยวิชาการตรวจผล 
การดำเนินงาน สกอ.1.1 

(ร่าง) รายงานการประเมิน 
ตนเองระดับหลักสูตร (SAR) (ผล 
การดำเนินงาน สกอ.1.1) 

มิถุนายน 

จัดส่งรายงานการประเมิน  
ตนเองระดับหลักสูต (SAR) 
ไฟล์นามสกุล pdf และ  
word ใหห้น่วยประกัน 
คุณภาพ 

รายงานการประเมิน  
ตนเองระดับหลักสูต (SAR)  

สัปดาห์ที่ 4 เดือน 
มิถนุายน 

ประธานหลักสตูรอัพโหลด 
ข้อมูลและเลม่รายงานการ 
ประเมินระดับหลักสูตร SAR 
ในระบบ UPQA 

ลิงค์ระบบ UPQA 
https://qa.up.ac.th 

สัปดาห์ที่ 4 เดือน 
มิถนุายน 

เร่ิมต้น 

จัดส่งฟอร์มรายงานการ 
ประเมินตนเอง 

จัดส่งไฟล์รายงานการประเมิน
ตนเอง 

จัดทำรายงานการ 
ประเมินตนเอง 

ตรวจสอบ 

ปัสอบปญหา

อัพโหลดข้อมูลในระบบ UPQA 



 
 
 

   

 หน่วยประกันคณุภาพ 
ปริ้นเลม่รายงานการ 
ประเมินระดับหลักสูตร  
SAR AUN QA พร้อมเข้า 
เล่ม จำนวน 4 เลม่  
(กรรมการ 2 เล่ม หลักสูตร  
1 เล่ม และหน่วยประกัน 
คุณภาพ 1 เลม่) 

รายงานการประเมินตนเองระดับ 
หลักสตูร (SAR) 

เดือนกรกฎาคม 

 
 

 

จัดส่งเล่มรายงานและ 
อีเมล์ให้กับประธานและ 
กรรมการประเมิน  

1. ซองน้ำตาล  
2. รายงานการประเมินตนเองระดบั 
หลักสตูร (SAR) 
3. อีเมล์ประธานและกรรมการ 
ประเมิน 

เดือนกรกฎาคม 
(ก่อนการประเมิน 
อย่างน้อย 15 วัน) 

 สิ้นสุด 
 
 

  

 

 

 

 

 

จัดทำเล่มรายงาน 

เร่ิมต้น 

จัดส่งเล่มรายงาน 




